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4.5.2021 

 
Přítomni dle přiložené prezence. U nepřítomných, kteří jsou přihlášeni on-line, zapsáno, 
jako přítomni.  
Program dle rozeslaných informací. 
 
Změna termínu konání hry Plamen – v souvislosti s možným konáním Dětského dne 
v Třebonicích. 
Do konce tohoto týdne písemně sdělit, zda se družstva MH chtějí zúčastnit Kempu CTIF. 
 
Iveta Vojtová (Dolní Měcholupy) – vzhledem k situaci, prvotně by měli být 5.6.2021 starší 
a teprve poté mladší, vzhledem k případné účasti na MČR – jednak kvůli administrativě a 
hlavně přípravě.  
K druhému kempu – počítá se i s dorostem? – ANO 
Soutěž dorostu (společně s dospělými) – přistupuje se k tomu, že vzhledem k situaci 
dorostenci mohou případně soutěžit i za dospělé.  
 
Kemp pro postupující družstvo zvážit 
 
Jan Krátký (Písnice): kolize se soutěží s TFA (20.6. – Satalice) 
 
Disciplíny: 
štafeta CTIF (na oválu) 
Dvojice (uprostřed na tartanu) 
Požární útok (vlevo na trávě) 
Útok CTIF (vpravo) 
4x60 (v prostoru budoucí hasičárny) 
 
Vše záleží na počtu přihlášených družstev – podle toho se definitivně rozhodně, jaké 
disciplíny se poběží a případně zvážit zda je možné udělat mladší i starší zároveň 
 
Ondra Vojta: k otázce soutěže mladších i starších zároveň může být problém s rozhodčími 
 
Jan Krátký: pokud by byl termín pro mladší 20.6.2021 – MH Písnice se hry Plamen se 
nezúčastní  
 
 



5.6. starší – bez CTIF  
22.-23.5.2021 Kemp  (do 15.5.2021 všichni vedoucí dají vědět, kolik družstev mladších a 
družstev starších poběží a také dají vědět o přihlášení ke kempu 
19.6.2021 dorost (spolu s dospělými 
20. 6. 2021 – mladší Plamen 
 
Ostatní body viz dle rozeslaných informací. 
 
Kroniky – v letošním roce se nebudou hodnotit.  
 
Pro letošní rok platí všechny úpravy, které byly schváleny v loňském roce. 
Nebude se omezovat počet dětí. 
Upravené propozice (na Plamen i na dorost) budou zaslány až po 15.5.2021, až bude jistý 
(dle situace) počet přihlášených sborů 
 
 
Ověření zápisu:  Lucie Vilingerová 
   Josef Mandys 
 
Zapsala:   Marie Marysková 
 
 
ORM se sejde dne 18.5.2021 a připraví propozice, nájezdy a disciplíny.  


