Zápis ze schůze okrsku Zahořany ze dne 22.4.2006

Program:- Zahájení
               - Kontrola úkolů
               - Organizace okrskové soutěže
               - Zpráva velitele okrsku
               - Diskuze
               - Závěr

Kontrola úkolů:
 - Do 28.2.2006 byly předány požadavky na doplnění výzbroje a výstroje sbory Hříchovice a Stanětice.Ostatní sbory předaly během schůze.
- Doplnění ohlašoven požárů v jednotlivých obcí:
   Bořice : p.Vondrovic č.p. 26
   Hříchovice : p.Kruml č.p. 49,p.Odvody č.p.20
   Oprechtice : p.Pitr č.p.49,p.Haas č.p.
   Stanětice : p.Volmut č.p.7,p.Hoffmann č.p.46
   Sedlice : p.Kellner č.p.    p. Toman č.p.13
   Zahořany : p.Červený č.p.15
- Doplnění a jmenování velitelů a strojníků zásahových jednotek.

Organizace okrskové soutěže

Místo konání OPRECHTICE ,dne 13.5.2006 od 13,00
Předpokládaná účast:	
Zahořany: 1x muži , ( 1x děti – upřesní)
Sedlice : 1x muži
Stanětice: 1x muži, 1x ženy, 1x děti
Oprechtice : 1x muži, 2x děti
Hříchovice : 2x muži, 1x ženy, 1x děti
Bořice : 1x muži
Svoz soutěžících si zajistí jednotlivé sbory individuálně.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Muži útok
Příprava 5 min od umístění stříkačky na základnu.
Hadice : 3x B, 2x2 C,savice libovolné,
Možno doplňovat vodu do kádě.
Maximální doba útoku 120 vteřin.

Muži štafeta 4 x 100 m
Pořadí překážek : bariéra – okno – hasicí přístroj – lávka a hadice.

Obuv  - libovolná
Ústroj – jednotná pro družstvo
Přilby – povinné,lehké
Opasek - volitelný 

Ženy útok

Příprava 5 min od umístění stříkačky na základnu.
Hadice : 2x B, 2x2 C,savice libovolné,
Možno doplňovat vodu do kádě.
Maximální doba útoku 120 vteřin.
Během útoku může zasáhnout strojník ze sboru

Ženy štafeta 4x 100m

Pořadí překážek : bariéra – okno – hasicí přístroj – lávka a hadice.

Obuv  - libovolná
Ústroj – jednotná pro družstvo
Přilby – povinné,lehké
Opasek - volitelný 

Soutěžící nemají možnost opakovat disciplínu.
Soutěžící mají možnost opravy před ukončením disciplíny.
Penalizace za nedostatky se neuděluje,pokud není splněno dle cvičebního řádu,považuje se disciplína za nesplněnou.


Děti útok
7 členů
Hadice : 2x B (zkrácené), 2x2 C(zkrácené),
Příprava na základně 5 min. 

Děti štafeta
9 členů
Za startovní čárou je lavička,kterou musí soutěžící přeběhnout.
1 rozhazuje C,2 rozhazuje C,3 spojuje C a C na rozdělovač,4 nasadí proudnici, 5 rozhazuje C,6 rozhazuje C,7 spojuje C a C na rozdělovač,8 nasadí proudnici,9 kontroluje a může opravovat.
Při nesplnění úkolu penalizace 5 vteřin.
Soutěžící nemají možnost opakovat disciplínu.
Soutěžící mají možnost opravy před ukončením disciplíny.

Rozhodčí zajistí pořadatel soutěže z okrsku Milavče.

Zpráva velitele okrsku

-jmenování zásahových jednotek obcí proběhne 10.června v pohostinství Oprechtice 
-seznámení s povinnostmi velitele a členů zásahových jednotek vyplývající ze zákona
-zabezpečení technické čety na zajištění okresní soutěže.
Velitel T.Č. p Kruml,10 členů z okrsku,auto zajistí SDH Oprechtice

Diskuze

p.Ouřada  - zajištění “aktivního velitele”
p. Kruml  - následky pro SDH při nezajištění “aktivního velitele”
p.Řehák   - vysvětlil možný postup na zajištění “aktivního velitele”,následky pro SDH,vysvětlil povinnosti vyplývající ze zákona
sl.Bláhová – informovala o školení vedoucích mládeže
p.Dolejš – možnosti generální opravy pož.stříkačky
p Řehák – informoval o plánovaných akcí OÚ Zahořany (plynofikace,kanalizace,chodníky atd)

Usnesení
 
Viz  příloha

Závěr




V Oprechticích  22.04.2006









U S N E S E N Í
VÝBORU  OKRSKU  ZAHOŘANY

Výbor okrsku Zahořany :
Ukládá:
p.Řehákovi a p. Odvodymu – prověřit možnost individuálního proškolení velitelů a strojníků 

p.Krumlovi – zajistit technickou četu na zajištění okresní soutěže v Domažlicích dne 17.června

velitelům družstev – předat řádně vyplněné přihlášky na okrskovou soutěž před zahájením soutěže.

p.Dolejšovi – zajistit putovní pohár

Schvaluje:
-okrskovou soutěž 2006 na 13.května od 13,00 hod v Oprechticích.

- předání jmenovacích dekretů zásahových jednotek na 10.června v 20,00 v pohostinství Oprechtice


V Oprechticích  22.04.2006

