
Zápis z aktivu vedoucích mládeže 
konaného dne 5. června 2018 

1) Přivítání. 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Návrh rady mládeže: zapisovatel Jakub 

Krutský, ověřovatelé Vladimír Dolejší a Lukáš Horský. Jednomyslně schváleno. 
3) Seznámení s programem. Bez doplnění jednomyslně schváleno. 
4) Vyhodnocení I. kola Dorost. 

a. Poděkování všem rozhodčím a technické četě. 
b. Soutěž proběhla rychle a bez problémů, až na zmatky u dvojboje, z důvodu 

chyb rozhodčích. 
c. Na I. kole se budou psát písemné testy, na II. kole elektronické. Závodníci si 

tak vyzkouší obě varianty. 
d. Stížnost na zásahy rozhodčích a časoměřičů do soutěže. Je nepřípustné a musí 

se hlídat, ideálně řešit na místě. 
e. Upozornění pro vedoucí, že se technická četa nepřenáší PHP, spadá pod 

přípravu soutěžících. 
5) Vyhodnocení I. kola Plamen. 

a. Opět poděkování, vše rychlé a bez problémů. 
b. Problém s terči na útok CTIF. Jsou objednány nové. 
c. Souběh útoků CTIF a štafety dvojic sice zrychluje soutěž, ale musí být 

dostatek rozhodčích, aby byly kompletně zaplněny všechny dráhy. 
d. Na dubnovém aktivu domluvena povinnost ústroje pro rozhodčí. Rozšiřuje se 

na všechny osoby, které se pohybují na sportovišti (nelze chodit ve spodním 
prádle). 

e. Velké zdržení ze strany vedoucích, je nutné dbát na včasnou přípravu 
materiálu. 

f. Při štafetách nechávat jednu dráhu mezi závodníky volnou, omezí se tím jejich 
nechtěný zásah (např. hadicemi) do dráhy druhého závodníka. 

g. Stížnost na rozhodčí, nedávají pozor, hrají si s telefonem, povídají si. Před 
soutěží poučení a během soutěže hlídání ze strany rozhodčího disciplíny. 

h. Dotaz na neuznání protestu SDH Zličín při PÚ. Opět vysvětleno, rozhodčí 
disciplíny může upravit rozhodnutí rozhodčího na úseku, pokud došlo 
k nesprávnému zhodnocení nebo přehlédnutí. 

i. U PÚ chyběla vymezovací čára, za kterou nesmí cizí osoby, aby nezasahovali 
do průběhu soutěže a neomezovali rozhodčí. Od základny PÚ se bude 
vymezovat oblast 4 m, kam bude moc vstoupit pouze VD označený vestou, 
aby mohl zasáhnout při mimořádné události. 

j. Opět stížnost na rozhodčí, nemohou zasahovat do konání disciplíny a nesmí 
komentovat výkony soutěžících. 

6) Příprava městské kolo ZPV 
a. Suchdol, prezence 9:30 až 10:00, nahlášení počtu družstev 
b. Nahlásit počty rozhodčích, startovní čísla budou ponechána i na ostatní 

disciplíny Plamen. 
7) Příprava městské kolo Plamen 

a. Bude 15 minut trénink na jednotné stroje, do MČR zůstanou v Praze, budou 
k dispozici na tréninky. 

b. Je třeba dořešit zajištění cisteren, objednat TOI-TOI. 



c. Po ZPV nesmí soutěžící sundat pásku, v sobotu se také vyberou přihlášky a 
průkazy. 

8) Příprava městské kolo Dorost. 
a. Bude 15 minut na trénink na jednotné stroje. Do 12.6. přihlášky (jmenovitě). 
b. Je třeba zajistit technickou četu. 

9) Den IZS – proběhne 23.9., nahlásit kdo připraví ukázku s dětmi. 
10) Vyúčtování grantů MHMP – upozornění na časté kontroly, vyvěšovat loga, zálohové 

vyplácení je již možné. 
11) Dotace MŠMT – 31 kč/osoba/den na tábory, již vyvěšena část příspěvků Můj Klub. 
12) Různé 

a. Většina sborů nereagovala na kontrolu účasti na soutěžích. Je třeba hlásit 
změny, chyby. 

b. SDH Třebonice ruší soutěž přípravek (pouze tři družstva). 
c. Dotaz, zda je možné vydat propozice na II. kolo dříve. Propozice vydává 

ORM, není tedy nutné řešit je na aktivu. Budou vydány po I. kole. 
d. Poděkování od SDH Radotín za pomoc na první soutěži. 

Zapsal: 
Jakub Krutský 
Zkontroloval: 
Vladimír Dolejší, Lukáš Horský 


