
Zápis z jednání KORM – kraj Středočeský konané dne 
22.2.2011 od 9.00 hodin v Praze 

 
Přítomni: 
BN: Šebková, Vilímková - omluvena 
BE: Beránek omluven 
KL:  
KO: Hybler 
KH: Karda 
ME: Halašová 
MB: Hložek – omluven, Aulická 
NB: Němečková - omluvena 
PV: Hladíková, Lehovcová 
PZ: Mlejnský, Hubičková - omluvena 
PB: Šejba 
RA: Čečrdlová 
 
Vedoucí rady – Aleš Karda přivítal všechny přítomné. 
 
1) Podnět k scházení rady 
Byl dán podnět, zda by se šlo scházet až po pracovní době. Po 17. hodině. 
 
 
2) Termíny krajských soutěží 
Termín krajské soutěže mládeže 24. 6.- 26. 6. 2011 v Sedlčanech 
Pro příští rok okres Rakovník. Byl dán požadavek na termín. Navržený termín 22. 6. - 24. 6. 
2012. 
Termín krajské soutěže dospělých: Nymburk 18. 6. – 19. 6. 2011 
 
3) Předneseny informace z ústředí 
Jelikož oba zástupci chyběli, informace ze zápisu z UORM 11. 1. 2011 z internetu. 
 
4) Informace o krajské soutěži mládeže 
Sedlčany na stadionu Taverny. 
- poslat Šejkovi časové harmonogramy předchozích soutěží. 
- žádost k rozhodčím, aby se dostavili včas, správně ustrojeni, aby byli po celou dobu 
přítomni, popř. vystřídali se tak, aby jeden rozhodčí odřídil celou kategorii. 
- Bude možné objednat a zaplatit pro závodníky postele, pouze omezená kapacita. 
- Strava všech a ubytování rozhodčích v Střední integrované škole zemědělské, vzdálenost cca 
jako v Čelákovicích. Možno jezdit autem, zajíždět do areálu stravování. 
- Rozhodčí budou parkovat u ubytování. 
- Stanový tábor: a) mezi silnicí a tenisovými kurty 
  b) za silnicí 

Oboje je vedle potoka, nesmí být zvednutá hladina. 
 
- Materiál- chybí tunely, terče na CTIF a domeček. 
- Dle informací z okresu jsou pořadateli sbor Sedlčany II, jedná s nimi p. Páv – p. Páv s nimi 
jednal pouze o informaci, jak na obecním úřadu, přes nějakou kliku posunout původní termín 
soutěže na současný. Zbytek si vymysleli v Sedlčanech. 



- štafeta 4 x 100m v provedení 1 + 1 (1 dráha dorci, 1 dráha dorky) 
- návrh na útok v dorostu na 2 pokusy. Nutno upravit časový harmonogram. 
- Časomíry: 3 dráhy na stadionu – možno místní časomíra (umí 3 dráhy, ale pouze sklopné 
terče). Možná ještě jedna místní časomíra – Šejba upřesní. Časomíra UJ. 
- ZPV cca 5 km. – ještě se neví kde. 
- zdravotní dozor- není nutné sanitu na místě, ale osoby způsobilé s tím, že záchranná služba o 
nás bude vědět. 
- Finance: - byl podán grant na soutěže, bylo požádáno o peníze z fondu hejtmana. Limit 
soutěže 150 tisíc, co bude přes, dělí se rovným dílem mezi okresy. 
- žádost o stříkačky – dle informací od starosty byla zaslána. 
 
 Úkol: na další radu přivést počty družstev a jednotlivců na krajské soutěži. 
   
5) rozhodčí pro krajskou soutěž 
Úkol:  Návrh z jednotlivých okresů seznam rozhodčích mládeže, kteří jsou schopni 
rozhodovat na krajském kole mládeže. Projednat s nimi účast na krajském kole. Zaslat 
vedoucímu KORM do konce března. 
 
6) Jiné 
- Dotaz na odborky. Zda jsou knížky na plnění. Informace u Hladíkové. Samolepky rozdány 
starostům o 2 dny déle na VV. Nové přílohy mladého hasiče. 
- Dotaz na Smlouvu s Osou. Smlouva s osou kryje nevýdělečné akce (tj. akce bez vstupného), 
kde je veřejná produkce hudby (Např. puštěné rádio nebo CD). 
 
Příští rada v Přibyslavi v předvečer celorepublikové rady. 
 
Zapsal Karda A. 


