
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

 ze dne 6.6.2012 od 15 hod.  
 

Presence: přítomni – Hanus K., Urbánek L., Suchý J.,  Trsek D.,  

        

omluveni – Sak J., Šogol P.,  Kučera R. 

 

hosté: Frána J., Foldová A. 

 

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV  

 

2) okresní kolo v pož. sportu proběhne dne 10.6.2012 v Plzni, v areálu 33. ZŠ  

- OZ k soutěži vyvěšeno na stránkách OSH PS 

- stadion (areál) 33. ZŠ je zamluven – info p. Hanus K. 

- překážky zůstávají na místě z krajského kola dorostu – info p. Hanus K. 

- občerstvení zajistí SDH Dolní Hradiště 

- časomíra – p. Sak 

- zdravotní služba zajištěna ze strany SDH Kožlany 

- rozpočet soutěže byl schválen ze strany výkonného výboru 

- sčítací komise – p. Frána J. 

- přivezení vody na pož. útoky zajistí okrsek Nýřansko – p. Kučera R. 

- komentátor a aparatura – p. Slacha P.  

- technická četa zajištěna ze strany okrsku Vochov – M. Touškov  

- rozhodčí budou rozděleni až na místě dle účasti – sraz v 7.00 hod. na stadionu 33 ZŠ Plzeň 

- rozlosování startovního pořadí družstev dle zaslaných přihlášek na OSH PS do dne 6.6.2012: 

 

MUŽI: 1) Nevřeň, 2) Hubenov, 3) Únešov, 4) Obora, 5) Příšov, 6) Žebnice, 7) Červený 

Újezd, 8) Křečov 

 

ŽENY: 1) Stýskaly, 2) Horní Bělá, 3) Kaznějov, 4) Červený Újezd 

 

3) - okrsková kola v požárním sportu do dne 6.6.2012 proběhly, dle dodaných výsledků do 

kanceláře OSH PS, v okrsku Dolní Bělá, okrsku Manětín – Bezvěrov, okrsku Ledce, okrsku 

Kožlany – Chříč, okrsku Kralovice, okrsku Plasy, okrsku Dobříč, okrsku Žihle 

- ostatní okrsky do souč. doby nedodaly výsledky ze své soutěže 

 

4) krajské kolo v pož. sportu proběhne dne 23.6.2012 v Plzni, v areálu 33 ZŠ 

- připravuje OSH Plzeň – sever 

- velitel soutěže Kamil Hanus 

- zajištění technické čety z OSH Plzeň – sever (nejméně 10 osob) 

- rozhodčí z OSH Plzeň – sever (6 osob) – zajistí p. Kučera R. 

- občerstvení zajistí SDH Dolní Hradiště 

- přivezení vody na pož. útoky ze strany SDH okresu OSH Plzeň – sever 

- časomíra a sčítací komise z OSH Plzeň - jih 

 

5) Diskuze  a Závěr 

                                                                              Zápis provedl: Luboš Urbánek 

         


