
SH ČMS Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště 
 

P o z v á n k a 
na 

Okresní kolo  Dorostu  2016 
 

které se uskuteční  

 

v pátek 6. května 2016   na stadionu  ve  Vlčnově 
 

      Soutěž bude probíhat dle platných směrnic dorostu v kategoriích - 

    družstva - dorostenců a dorostenek 

    jednotlivci - dorostenci a dorostenky (ve 3 věkových skupinách) 
  

Program soutěže :  Příjezd kolektivů MH a prezence  do 15.00 hodin 

    1, Porada rozhodčích   15.00  

    2, Zahájení Okresního kola  15.30 

    3, Závěr, vyhodnocení   18.00 

     Úklid  

Disciplíny :  

požární útok  - nářadí včetně proudnic vlastní. Proběhne na 2 pokusy. 

štafeta  4x100 m - bude probíhat na oválu 

běh na 100 m   - nářadí vlastní (kategorie družstva i jednotlivci) 

      jednotlivci:  mladší a střední dorost   bariéra 1,7 m, kladina 0,8 m 

                 starší dorost          2m,              1,2m 

 testy   - dle aktuálních testů SH pro rok 2015/16 

 dvojboj  - kategorie jednotlivců (mladší, střední a starší) 

 kronika  - záznamník kolektivu 

 kategorie  - Nové věkové kategorie dle Směrnic dorostu 

                 Nářadí vlastní! Tretry povoleny. 

  

Doprava kolektivů:   doprava vlastní 

Stravování:     zajistí OSH 

Ustrojení:    družstva budou ve stejnokrojích nebo ve sportovním oděvu a obuvi, 

    ochranné přilby bez úprav, průkazky MH a OP s sebou. 

    Vedoucí a doprovod v pracovním stejnokroji. 

Vedoucí nahlásí konkrétní kategorii u jednotlivců dle přiložené tabulky 
 

Za bezpečnost kolektivu odpovídá vedoucí, který při registrování družstva odevzdá přihlášku. (Vezměte s 

sebou průkazky pojištěnce nebo jejich kopie). Dále je třeba předem nahlásit počet členů, kteří s Vámi přijedou 

jako rozhodčí a pomocní rozhodčí nebo technická četa. 
 

Pro zajištění potřebného množství stravy je třeba nahlásit počet MH a dospělých, kteří na Okresní kolo 

přijedou.  Toto prosím proveďte   telefonem  - 572 552 434, 733 544 683 nebo mailem osh.uh@tiscali.cz do 

pondělí 2. května 2016. 
 

  

 

Ing. Lukáš Snopek, v.r.       Václav Holásek, v.r. 

     vedoucí  OORM           starosta  OSH 

 

 

v Uherském Hradišti 

13.3.2016 

 

 

 

   Akce se uskuteční za finanční podpory Zlínského kraje 

mailto:osh.uh@tiscali.cz

