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Zapsáno u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-6176/91-R ze dne  9. 4. 1991,  

 reg. list  OSH Kolín č. 3204000 ze dne 14. 11. 1995 

IČ 61884430, DIČ CZ61884430 

Bankovní spojení: Komerční banka Kolín, č. účtu: 3134151/0100 

Pozvánka 

ke školení rozhodčích požárního sportu (PS) 
 

Místo: Motel U jezera, Velký Osek 

Termín: neděle 8. dubna 2018 

Začátek: 8:00 hod  

 

Školení je určeno pro všechny členy SDH na okrese Kolín, kteří mají zájem působit jako 

rozhodčí na soutěžích v PS. Školení se mohou zúčastnit: 

 Stávající rozhodčí PS, kteří budou přeškoleni dle nových pravidel PS 

 Stávající rozhodčí PS, kterým v tomto roce končí platnost kvalifikace (absolventi školení 

v r. 2013) a mají zájem o obnovu 

 Noví zájemci o kvalifikaci rozhodčí PS 

Školení bude provedeno několika školiteli pod vedením Ing. Petra Poláška – držitele osvědčení 

rozhodčí – instruktor a pro zájemce bude zakončeno zkouškou, po jejímž úspěšném složení, lze získat 

nebo obnovit průkaz rozhodčího PS. Zkouška bude obtížná a složená z testové a praktické části ovšem 

není povinnost ji po školení absolvovat. Rozhodčím, kteří svou kvalifikaci neobnoví, zaniká oprávnění 

samostatně rozhodovat na soutěžích.  

Školení bude celodenní, přesto během něj není možné probrat pravidla PS do všech detailů, a 
tudíž je nutné jejich předběžné studium!! Směrnice hasičských soutěží a pravidla PS lze najít na tomto 
odkazu: 
http://www.oshkolin.cz/content/pravidla-pozarniho-sportu 
Velmi vítané budou i konkrétní dotazy na sporné či nejasné situace z praxe!! 

Školení není nijak zpoplatněno a občerstvení na něm zajištěno. 

v.r. Kamila Havlínová 

               starostka OSH Kolín 

Případné dotazy k akci směřujte na kontaktní osobu, která je pověřena zajištěním 

akce: : Josef Zvoník, mail: josef.zvonik@seznam.cz, tel.721 291 265 

 

Závazné přihlášky posílejte na e-mail: josef.zvonik@seznam.cz , 

nejpozději v termínu do 25.3.2018!! 
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