Zápis ze schůze krajské odborné rady mládeže
kancelář KSH JČK – 6.4.2022 od 16.00 hod.
Přítomní: Mgr. Jiří Žižka, Libuše Tremmelová, Pavel Hronek, Jiří Valenta, Marek Študlar, Danuše
Síkorová, Jaroslav Jáchym
Omluven: Jana Vaněčková, Jaromír Netolický, Vladimír Bubeníček
Program:
1. Zahájení
2. Organizační zabezpečení krajských kol
3. Soutěž 60 m s překážkami
4. Informace ze setkání mládeže v Přibyslavi
5. Závěr
1. Zahájení
- Jednání zahájila vedoucí rady Libuše Tremmelová a přivítala přítomné.
2. Organizační zabezpečení krajských kol
- Projednáno dodání mašin. Na postupových kolech budou jednotné mašiny Rosenbauer, které
dodá OSH Strakonice, OSH Prachatice – přislíbeno. Náhradní z OSH Písek – domluvit.
- Zapracovány připomínky k zaslaným organizačním zabezpečením krajského kola hry Plamen a
dorostu ve Strakonicích od přítomných a od Jany Vaněčkové, která je zaslala emailem. Připomínky
vedoucí OSH Strakonice zapracuje.
- Postupový klíč pro dorostenecká družstva bude upřesněn na poradě k OZ, které je naplánováno
na 21.4.2022 od 16.00 hod. v Radošovicích. Vedoucí OORM si upřesní počty dorosteneckých
družstev na svém okrese.
3. Postupová soutěž 60 m s překážkami
- VV KSH na svém zasedání zadal KORM navrhnout postupový klíč pro novou postupovou soutěž
na MČR 60 m překážek
- Pro jihočeský kraj 9 postupujících závodníků na MČR za každou kategorii
- Kategorie mladší a starší žáci, žákyně
- Navrženo ke schválení VV KSH využít již probíhající závody v rámci kraje. Závody probíhají na
okrese České Budějovice v Borovanech a Ledenicích a v okrese Písek v Pasekách. V každém
závodě postupují na MČR 3 nejlépe umístění závodníci. Závodníci umístění na 4. a 5. místě
budou zapsáni jako náhradníci. V případě, že se v Ledenicích nebo v Pasekách umístí na
postupových místech již kvalifikovaný závodník, postup na MČR bude připadne dalšímu
závodníkovi v pořadí. Stejně se bude postupovat i v případě, že bude na postupovém místě
závodník z jiného kraje nebo závodník, který nebude mít zájem o kvalifikaci.
- Libuše Tremmelová zpracuje OZ této kvalifikace a předloží VV ke schválení.
4. Informace ze setkání mládeže v Přibyslavi
- Proběhla diskuse k informacím ze setkání mládeže v Přibyslavi.
5. Závěr
- Libuše Tremmelová poděkovala za účast a vstřícné jednání.
Zapsala: Libuše Tremmelová

