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Krajské sdruženíhasičůMoravskoslezského kraje
Výškovická 40,7OO 30Ostrava - Zábřeh IČ 7I173846 tel:596 75092l
vvhlášení odborné přípraw k získáníkvalifikačníhostupně
rozhodčípožárního sportu
Krajské sdruženi hasiěů MSK ve spolupráci s tZS MSK vyhlašuje odbornou přípravu k získaní
kvalifikaěního stupně roáoděí poárního ,p,pfu. Odborná příprava je vyhlášena v souladu s Pravidly
požárního sportu, vydaných SIAR GR HZS CR - ěástka I0l20I8,
Termín:

Sobota dne 11. dubna 2020

Místo konání:

IIZS MSK, Ilasičslcístanice Ostrava - Poruba
ul. Martinov ská é. 3 6l 1622, Osttav a

Doprava:

Úhrada

- Poruba

Vlastní

náktadů:

Cestovné z vlastních zdrojů úěastníkůnebo ve spolupráci OSH, SDH
Strava (oběd) bude hrazena s prostředků KSH MSK.

Účast:

Odborné přípravy k získání kvalifikace rozhodčív požárním sportu se
mohou přihlásit členovéSDH měst a obcí MSK.

Přihlášky:

Závaznou přihlášku lviz přiloha/ v el. podobě zaslat
do termínu 31. března 2020 na adresu: e-mail: t.klos@seznam.cz,
nebo písemně na adresu:

KSH MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava -Zábíeh
obsah kurzu:

PravidIa požárníhosportu, technická příloha
Provedení a hodnocení disciplín v PS
Praktická ukázka - provedení a hodnocení disciplín
Směrnice HSS SH ČMS, Systém a kvalifikace rozhoděích v PS v KSH
závěrečná zkouška - test

Lektoři,
zkušební komise: Ing. Tomáš Klos - předseda komise
Ing. Vojtěch Feher - ělen komise
Ing. Radomír Fešar - ělen komise

lng. Marian Mrózek

-

člen komise

Informace:

Ing. Tomáš Klos, vedoucí KORR, t|f.724 265 169

co vzít sebou:

Prukaz člena SH ČMS, pozrrámkoqý blok a psací potřeby,
oděv na praktickou zkoušku lPS2l

Výstup z

kurzu:

Kvalifikaění průkaz rozhoděí požárníhosportu
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V Ostravě 4.2.2020
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Ing. Leo Kuběna
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MSK

Příloha

Závazná přihtáška
pro odbornou přípravu k získáníkvalifikačníhostupně
rozhodčípožárního sportu
Zavazqi

se, že se zúěastním odborné přípravy k získání kvalifikačníhostupně
,,Rozhodčí požrárního sportu", kíerése koná v

sobotu dne 11. dubna 2020 od 8:00 hod. na HS v Ostrava - Poruba

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Adresa bydliště:

Telefonní kontakt:

E - mail:
Člen SDH:

OSH:

vlastnoruční podpis účastníkakurzu

Vypsat hůlkouým písmem

