
OORM Příbram konaná dne 27. 6. 2022 v kanceláři OSH Příbram 

Zahájení – provedl vedoucí rady pan Pavel Hájek v 16:45 hod., přivítal všechny přítomné 

členy ORM a starostu OSH pana Bc. Václava Jankovského, omluvil nepřítomné: Petr Moudrý, 

Bc. Václav Řezáč  

 

1. Zhodnocení ročníku 2021/2022 hry Plamen a okresní soutěže dorostu: 
- celý ročník proběhl vcelku v pořádku. Ze strany vedoucích byla velmi kladně 
hodnocena rychlost jednotlivých soutěží a včasné vyhlašování výsledků jednotlivých 
soutěží 

      2.   Vydání okresních dodatků pro ročník 2022/2023: 

-  přípravka zůstává beze změn 

- Plamen – změna v bodování neúčasti na některém ze závodů (družstvo automaticky    
obsadí poslední místo) 

- Soutěž dorostu  – 4 x 100 m dorostenci – pouze chlapci 
   - 4 x 100 m dorostenky – pouze dívky 
   - ZPV dorostenci – doplnění pouze jednou dívkou 
   - ZPV dorostenky – doplnění pouze jedním chlapcem  

 
3.  Změna nominačních pravidel soutěže v běhu na 60 m. Změna se týká sčítání časů. 
Nebudou se sčítat časy z obou soutěží, ale na krajskou soutěž se nominuje 5 prvních 
závodníků v každé kategorii mimo kategorie přípravky, kteří dosáhly nejlepšího času 
z jakékoliv ze dvou postupových soutěží. 
 

4. Krajské kolo přípravek proběhne 18.9. 2022 na stadionů Taverny v Sedlčanech. 

 - rozpočet na krajské kolo je 50 tis´. Kč 
 -  občerstvení domluví Pavel Hájek (stejná firma jako při ZPV ve Vysokém 
Chlumci). 
 
Hl. rozhodčí  Miroslav Řezáč 
Velitel soutěže Radek Bolina 
3 x 50 metrů  Josef Sobotka 
CTIF   Svatopluk Koňas 
Trojice   Eliška Bučilová 
Útok    Petr Moudrý, Antonín Dvořák 
Sčítačka  Pavel Hájek 
Prezence   Klára Bambasová, Libuše Poláková 
 

Příprava proběhne 17.9. 2022 od 17.00 hodin 

5. Různé: 

- volnočasové aktivity – 60 tis. Kč, poptávka je na 55 tis., převys rozdělit na sbory, které žádají 



- vzdělávání vedoucích 30 tis. Kč 

- přímá podpora 51,8 tis. Kč 

- Zelená Evropa 15. tis. Kč 

Zatím  máme náklady: 

- Stříkačky + ND – 48,7 tis. Kč 

- Přípravky ZPV 15. tis. Kč 

- Plamen 23 tis.Kč 

 

Je potřeba zajistit koberce 2 ks 200 cm x 90 cm a 2 ks 200 cm x 180 cm. 

 

6. Diskuze: 

- připomínky k dodatku do 7.7 2022. 

 

Radu ukončil p. Hájek v 18.30 hod. 


