
Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 

ve spolupráci 

 s Okresním sdružením hasičů  Opava, krajskou odbornou radou mládeže 

 a SDH Velké Hoštice  

si Vás dovoluje pozvat na XII. ročník mládežnické soutěže 

         
 

                                                                                                                              

                                                                                                            

„O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“, 

 

která se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 

 ve sportovním areálu FK Velké Hoštice. 

 

� Časový harmonogram: 

• Prezence od 8,00 
• Nástup 8,30 
• Vlastní zahájení disciplín 9,00  

 Soutěže se zúčastní 3 kolektivy (max. 10 členů) v kategorii starší a 3 kolektivy v kategorii mladší, které 
zvítězily v okresní soutěži nebo lize pořádaných v jednotlivých okresech v ročníku hry Plamen 2018 – 
2019. Garantem účasti jsou členové KORM MSK. 

� Disciplíny: 

• Požární útok s vodou (1 pokus) 
• Štafeta 4x 60m (člunkově) 

 

� Kategorie: 

• Starší žáci  -  3 družstva za okres 
• Mladší žáci  - 3 družstva za okres 



� Rozhodčí a vedení soutěže: 

• Velitel soutěže    Jiří Winkler      
• Hlavní rozhodčí   Jana Urbancová   
• RD pro požární útok  Roman Raš 
• RD pro štafetu 4x60m  Ing. Jan Durlák 
• Vedoucí sčítací komise  Ing. Barbora Gebauerová 
• Náčelník štábu   Tomáš Zdražila 
• Zástupce n. š.   Aleš Černohorský 

 

 

Disciplíny se provádí a hodnotí dle platných směrnic hry Plamen. U disciplíny PÚ budou 
použity sestřikové terče. Nářadí vlastní, přetlakový ventil a PPS 12 dodá pořadatel. 
Štafeta 4x60m: nářadí vlastní ostatní dodá pořadatel. 

Vyplňte elektronickou přihlášku, kterou najdete na stránkách www.oshov.cz. 
Nahoře je záložka „krajský pohár 2019“, kterou otevřete a najdete odkaz na 
přihlášky. Vyplňte kategorii a postupujte krok po kroku podle otázek ve formuláři. 
Po vyplnění přihlášky vám výsledek přijde na vámi uvedenou emailovou adresu. 

Seznam přihlášených družstev bude průběžně doplňován podle doručených přihlášek na 
stránky krajského sdružení – adresa   www.kshmsk.cz . 

Přihlášky soutěžících kolektivů a seznamy rozhodčích je nutno doručit nejpozději do 19. 
srpna 2019 na e-mail: zdrazila.tomas@seznam.cz .  Na přihlášce prosím uveďte kontakt 
na vedoucího družstva !! 

 

Dotazy můžete zaslat na emaily :  zdrazila.tomas@seznam.cz  
 
Malé občerstvení pro přihlášené družstva bude zajištěno pořadatelem. Na místě bude 
zabezpečen také stánkový prodej občerstvení. 
Zdravotní službu zajistí OSH Opava. 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno ve vedení KSH dne 21.05.2019. 
 
 
  
       Ing.Leo Kuběna              Tomáš Zdražila  
    starosta KSH MSK                                              vedoucí KORM 


