OSH ČMS Přerov
Mánesova 1347 Lipník n/B.
751 31 Lipník n/B.
Rada velitelů (OORV)
Věc:
OZ okrsek

Vyřizuje/tel.
Zatloukal Vlastimil 775321727

Lipník,dne:
08.02.2010

Sdružení hasičů ČHMS – OSH Přerov
Spolu s HZS olomouckého kraje ÚO Přerov
Věc: organizační zabezpečení okrskového kola soutěže PS v roce 2010
Termín konání:Přihlášky do prvního kola včetně výsledků budou doručeny na OSH Lipník do
17.05.2010 tj.pondělí do 12.00 hodin
Místo konání: dle rozhodnutí příslušného okrsku SDH
Doporučené kategorie: 1. muži SDH
od 15 let
2. ženy SDH
od 15 let
Upozornění: Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a
ženy,schválené VV SH ČMS 02.02.2009,pravidla požárního sportu.
Disciplíny:
Požární útok: se provádí s vlastním strojem bez zjevných úprav,stroj je nastartován těsně před startem družstva, kategorie žen provádí
útok se dvěma hadicemi B, nástřikové terče .Doporučuje
se elektrická časomíra.Přetlakový ventil musí být.
Běh na 100m kategorie žen místo bariéry použije
překážek:
příčné břevno 0,8 m vysoké s výplní.K plnění nastoupí 6 členů
Výstroj:

Letní pracovní stejnokroj,popř.sportovní oděv.
Sportovní obuv .Při plnění disciplín a při nástupu
musí být používána hasičská přilba a opasek.
Postup do prvního kola:
Do prvního kola postoupí vítězné družstvo mužů a žen z každého okrsku.
☺ Termín a místo konání okrskového kola nahlásí velitelé okrsků SDH do 12.března daného
roku na OSH,stačí i telefonicky na č.581771845.Při nedodržení termínu nebude brán zřetel
na postup I.kola
☺ Potřebné tiskopisy obdrží velitelé (starostové) okrsků SDH podle počtu zapojených družstev
do soutěže.
☺ Po ukončení soutěže předá velitel okrsku výsledky okrskového kola včetně přihlášek a
zhodnocení přítomnému zástupci OORV,nebo je předá do kanceláře OSH v pondělí
17.05.2010 do 12.00 hodin.
☺ přihlášku do okresního. kola si nechejte potvrdit na příslušném obecním (městském) úřadu
do jehož působnosti SDH patří ( u kategorie mužů a žen ).
☺ při prezenci bude velitelem okrsku a členem rady velitelů provedena kontrola čl.průkazů a
obč.průkazů (zaplacení členských příspěvků).
☺ před zahájením disciplíny bude proveden nástup a hlášení družstva bude hodnoceno jako
pořadový výcvik.
☺ nutno zajistit zdravotní službu ( je možno se obrátit na ČČK, tel.581 204828),v případě úrazu
nezapomeňte sepsat zápis o úraze na předepsaném tiskopise a tento doručit do kanceláře
OSH Přerov se sídlem v Lipníku n/B,Mánesova 1347 k potvrzení
☺ v průběhu soutěže se nedoporučuje prodej alkoholických nápojů.
☺ každý okrsek si zajistí kvalifikované rozhodčí
☺ ne všechno nářadí od prodejce je chváleného druhu!

Projednáno a schváleno na radě velitelů dne 08.únor 2010
Zatloukal Vlastimil
vedoucí RV

ing.Hlavinka Radek
starosta OSH

