
I. schůzka pracovní skupiny k zajištění Okresní soutěže v PS v r. 2013 
úterý 18. února 2013, zasedací místnost HZS Kolín 

 
 
Účast: Jiří Bernard, Kamila Havlínová, Jan Hybler, Lucie Hyblerová, Lída Voslářová, Josef Zvoník, Radovan Žyla 
 
Termín soutěže: sobota 18. května 2013 
Místo konání:  atletický stadion Kolín 
Předpokládaná účast: celkem cca 15 družstev (muži, ženy, dorostenci KO + KH) 
 
 
Rozdělení práce před soutěží: 
 
Jirka Bernard  
- zajištění cisterny a čerpadla od SDH Starý Kolín 
- zajištění osob do technické čety (označení oranžovou reflexní vestou) 
- ověření dostatku sociálního zařízení na stadionu 
- zajistit vozík na převážení materiálu SDH na soutěži + překážek 
 
Kamila Havlínová  
- domluvit dopravu překážek s HZS Kolín, případně zajistí J. Bernard a R. Žyla 
- zaslat objednávku stadionu 
 
Honza Hybler 
- vytvořit časový plán soutěže, skladbu časomír, rozdělení disciplín 
- domluvit zapůjčení časomíry – I. – stovky – Aleš Karda 
    II. – útoky – Podlipanská liga 
    III. - ?? 
 
Lucie Hyblerová  
- zajistit veškerou administrativu, prezenční listy, stravenky 
- domluvit občerstvení – kontakt od R. Žyly 
- rozeslat na SDH žádost o dobrovolníky (vzor dodá L. Voslářová) 
- rozeslat na SDH pozvánku pro rozhodčí (dodá J. Zvoník) 
- rozeslat pozvánku na SDH, ZH, rozhodčí, hosty 
- dotaz na město, zda lze značkami upravit možnosti zákazu stání před areálem 
- ověřit sady startovních čísel, vypsat chybějící a jejich barvu – v případě potřeby zapůjčit od SDH Kostelec n/Č lesy 
- zajistit dostatek praporků pro rozhodčí 
- zajistit pojištění hřiště/soutěže 
 
Lída Voslářová  
- zajištění diplomů, pohárů, plakátů, informací na web 
- poptávka ceny zdravotní služby – Lukáš Tláskal, ADZČR o. s. 
- připravit dopis na sponzory – Požární bezpečnost, Hasičská vzájemná pojišťovna 
 
Josef Zvoník 
- zajištění vyškolení rozhodčích, požadavek K. Havlínové – mít min. 10 osob na okrese 
- dle informace J. Hyblera možný termín školení sobota 23. března, školitel p. Vilímek – ověřit, zajistit 
- připravit dopis pozvánky na školení rozhodčích (vzor dodá L. Voslářová) 
 
Radek Žyla  
- s J. Hyblerem zjistit stav překážek, zajistit jejich případnou opravu a dokoupení potřebných věcí 
- zkusit sestavit domeček, který je uskladněn ve skladu HZS Český Brod – ověřit funkčnost 
- zajistit párty stany (1x ZH, 1x občerstvení pro soutěžící, 1x občerstvení pro veřejnost) 
- zajistit párty sety – vlastní, případně možnost zapůjčení z areálu 
  



  
Rozdělení práce na soutěži: 

Jirka Bernard 
- parkování před areálem – hasičských aut, cisterny, osobních aut 
 
Honza Hybler 
- vedení soutěže 
 
Lucie Hyblerová, Lída Voslářová 
- prezence, stravenky, pomoc ZH 
 
Josef Zvoník 
- rozhodčí 
 
Radek Žyla 
- ozvučení 
- obsluha časomíry ligy 
- technická četa 
 
 
 
Termín příští schůzky: sobota 23. března 2013 po školení rozhodčích 
Zapsala: L. Voslářová 


