Zápis z OORM Opava dne 19.10.2018
Přítomní: Černohorský, Křesťan, Durlák, Dubový, Vybrančík,
Pretsch, Cyrus, Hilšer, Krayzel, Národová
Omluven: Glabazňa, Kantor
Hosté: Večerková, Krusberský

1) Zhodnocení roku 2018 na úseku mládeže
- zhodnocení provedl vedoucí OORM A.Černohorský
2) Školení vedoucích mládeže 2018
- bylo přihlášeno 102 účastníků
- program vytvořil Jan Durlak
- zahájení provede Aleš Černohorský, Roman Krusberský, Jan Durlak
- únorové školení bylo zrušeno, náhradní termín je 12.-13.10.2018
3) Zhodnocení Okresního kola Dorostu
- velký počet zúčastněných závodníků (viz. Stránky OSH Opava)
- pitný režim na stanovištích (slunečné počasí)
- na stanovištích zapisovat trestné body atd.
- posílit poslední stanoviště o další rozhodčí
- čísla pro jednotlivce i družstva
4) Informace z Krajské odborné rady mládeže
- informace podal ved.OORM Aleš Černohorský
- MČR, KK Plamen a Dorost, Pohár starosty KSH, atd.
- tábory a mezinárodní soustředění dorostu, atd.

5) Plán práce OORM na rok 2019
- vše dle kalendáře (viz. Příloha)
- registrační listy odevzdat do 14.1.2019
- přihlášky na všechny postupové soutěže přes dh.cz
- přihlašovat se na 60m a 100m přes stovky.cz

6) Návrh rozpočtu OORM na rok 2019
- Přijmy 50.000,- Výdaje 352.200,7) Ples OORM
- 2.2.2019
- Bar i kuchyň zajistí majitel restaurace
- Slavkov „U Napoleona“
8) Diskuse
- Stovky pro dorostence v roce 2019 ponechat jako pohárovky
- Zakoupit v roce 2019 pro sčítací komisi 1notebook a 2 tablety
- Okrskové kola přihlašovat přes dh.cz
- Pohár starosty OSH Opava – budou PÚ a Štafeta požárních dvojic
- Na stránkách OSH Opava upravit složení OORM
- PPS12 pod patronaci Bohumila Vybrančíka – pořadatel každého kola
napíše mail (bobokomp@seznam.cz) a zaplatí poplatek 150,- na OSH
Opava
- Hlučinská liga mládeže byla přejmenována na „Memoriál Martina
Smolky“
- Připomenout vedoucím, že zodpovídají za děti na soutěžích a na akcích
Dále byli členové OORM Opava upozornění, že rok 2019 je poslední před
volbami. Proto každý člen napíše (na OSH nebo na vedoucího ORM) do
poslední rady v roce 2019 (11.10.2019) zda chce pokračovat nebo chce ukončit
členství v OORM.

Zapsal: Krayzel Jakub
Příští OORM Opava 27.2.2019 v 16:00 na OSH Opava

