
Zápis 

Z jednání rady velitelů okresu Trutnov konané dne 7.3.2018 

Přítomni:  Ing. Šeps, Hepnar, Pácha, Černý, Frynta, Vích, Lukášek, Matějka,  

Špůr, Materna, Birtus 

 

Program: 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Školení rozhodčích PS 

3. Výběr soutěží do Poháru starosty OSH 2018 

4. Cyklika velitelů + velitelský den (P. Matějka) 

5. Okrskové soutěže družstev M a Ž 

6. Příprava okresního kola – propozice 

7. Různé 

 

 

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání  

Vedoucí rady Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné s programem 

jednání. Zápisem z jednání byla pověřena St. Kubíčková, ověřovatelem zápisu 

Petr Hepnar. Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek.  

Ad 2. Školení rozhodčích PS 

Vzhledem tomu, že vyšly nová pravidla požárního sportu proběhne dne 

17.3.2018 - 9h školení rozhodčích Požárního sportu na HZS v Trutnově. 

Ad 3. Soutěže zařazené do Poháru starosty OSH 2018 

Celkem se přihlásilo 6 sborů: Bernartice - 7.7., Vlčice - 21.7., Třebihošť - 4.8., 

Bílé Poličany - 11.8., Mladé Buky – 8.9., Strážkovice – 6.10. + okresní kolo 

v Trutnově - 26.5., hodnocení bude probíhat stejným způsobem jako v loni a to 

4 nejlepší umístění (za účast na OK bude mít soutěžní družstvo hodnocení 

1.místo). Soutěže budou probíhat dle stejných pravidel jako vloni tj. Přetlakový 

ventil, základna, nástřikové terče, el. časomíra 

Ad 4. Cyklika velitelů + velitelský den (P. Matějka) 

22.3.2018 v 16h proběhne velké cvičení na národní památku Kuks, kdo byste 

měl zájem se podívat, jste zváni. 

9.3.2018 proběhne 1. cyklika – p. Luciak – změna frekvence analogových 

vysílaček 

23.3.2018 – druhý termín, další termíny na podzim (Vrchlabí + Dvůr) 

23.2.2018  - velitelský den na stanicích Vrchlabí + Dvůr Kr. – rekordní účast, 



další termíny budou stanoveny. 

 

Ad 5. Okrsková kola družstev M a Ž 

okrsek č.1 – 5.5. – Žacléř - 9h 

okrsek č. 2 – 12.5. – Jívka – 10h  

okrsek č. 3 – 18.5. – Maršov u Úpice - 16h 

okrsek č. 4 – 20.4. – Choustníkovo Hradiště - 17h 

okrsek č. 5 – 20.4. – Bílé Poličany – 17h 

okrsek č. 6 – 5.5. – Nové Lesy - 10h 

okrsek č. 7 – 19.5. – Klášterská Lhota - 9h 

okrsek č. 8 – 26.5. – Dolní Branná – 9h 

okrsek č. 9 – 11.5. – Svoboda nad Úpou 

Ad 6. Okresní kolo PS 

Okresní kolo se bude konat dne 26.5.2018 v Trutnově. OORR navrhuje p. Petra 

Hepnara jako hlavního rozhodčího soutěže. Uzávěrka přihlášek soutěžních 

družstev se stanovuje na den 16.5.2018 do 15:00 hod. Dne 16.5. proběhne 

losování startovních pořadí. Upozornění pro okrsek č. 1 – zajištění technické 

čety. 

Výzva pro členy všech SDH okresu Trutnov – zajištění technické čety na 

Krajské kolo PS, které se bude konat dne 23.6.2018 v Hradci Králové (8 – 10 

lidí). 

1.7.2018 - KK TFA – Žernov – postupový závod na MČR 

Ad 7. Různé 

2.6.2018 v Praze se bude konat Hasičská fontána. Nejpozději do 18.3.2018 je 

možné se přihlásit na tuto akci. Náklady (doprava + strava + ubytování) budou 

účinkujícím SDH proplaceny formou dotace. Více na 

www.fontanapraha2018.cz. 

 

Příští jednání 16.5.2018 od 16:00 hodin 

 

 

Zapsala: Kubíčková Stanislava                           

Ověřil: Hepnar Petr 


