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Celoroční činnost SDH obcí a okrsku v oblasti represe
1) Rozdělení celoroční činnosti:
• Sportovní část,
• Odborná část.
2) Sportovní část:
Tato část se především věnuje postupovým soutěžím (okrskové a okresní soutěží). Koná se
zejména na jaře daného roku, ale může se konat na podzim předcházejícího roku.
OORR ukládá okrskům, doložit OORR:
• pozvánku nebo organizační zabezpečení soutěže, minimálně týden před soutěží samou,
• zpráva o soutěží v požárním sportu (viz. Příloha č. 1), spolu s přihláškami jednotlivých
SDH obcí. Odevzdá minimálně týden před okresním kolem v daném kalendářním roku.
Soutěž se bude konat pro muže a ženy. Mohou se zúčastnit také muži a ženy nad 35 let a
dorostenecké kolektivy, ale ty podle směrnic dorosteneckých kolektivů.
Doporučené disciplíny postupové soutěže jsou požární útok a 100 m s překážkami.
Minimum je požární útok (zkrácený pro muže na 2 B) na dvě kola. Dle uvážení se může připojit
doplňková (nesoutěžní) disciplína, pořadová příprava.
Dále OORR ukládá okrskům spolupracovat s OORR, na pořádání okresního kola v PS a to
vysláním min 4 členu do technické čety.
3) Odborná část:
Je určena zejména ke spolupráci a zdokonalování odbornosti s JSDH obcí pod záštitou
okrsku nebo jednotlivých SDH.
Formy odborné části:
• zkouška čerpadel okrsku,
• odborné školení SDH a JSDH obce nebo okrsku (zdravověda atd.),
• taktické cvičení SDH a JSDH obce nebo okrsku,
• účast v soutěži Opavská rally.
Odborná část se muže konat celoročné.
OORR ukládá okrskům doložit OORR, zpráva o provedení odborné části (viz. Příloha č. 2)
do 1. listopadu kalendářního roku.
Tento Metodický pokyn byl schválen na jednání OORR dne 13. 9. 2017 a jeho účinnost byla
stanovena od 1. 10. 2017.
Ing. Vojtěch Feher v.r.
vedoucí OORR při OSH Opava
Příloha č.1 Vzor Zpráva o soutěží v požárním sportu.
Příloha č.2 Vzor Zpráva o provedení odborné části.
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