
Sbor dobrovolných hasičů v Krásném Poli 
Vás srdečně zve na sportovní přípravu mladých hasičů 

 

 
 

Datum 12.6.2021 

Místo: Hřiště TJ Sokol Krásné Pole 

Začátek soutěže: 8:30 

Disciplína: požární útok, štafeta požárních dvojic 

 

Startující družstva je nutno nahlásit do 7.6.2021 do 19:00 hod. na email: 

denisa.seredova@email.cz. Družstva budou rozdělena do jednotlivých bublin 

a bude jim přidělen čas startu (stejné jako na letošním Plamenu). 

 

Příprava se uskuteční v kategorii mladší a starší žáci, dle směrnic hry PLAMEN. 

Nejprve se poběží štafeta požárních dvojic a pak požární útok. 

 

Ústroj: jednotná, přilba, sportovní obuv (hřeby povoleny) 

Výzbroj: 
 
Požární útok: PS 12 a přetlakový ventil (jednotný pro obě kategorie), pro 

kategorii mladších žáků budou savice jednotné (dodá pořadatel), ostatní 

výzbroj vlastní 

Štafeta požárních dvojic-hadice C, proudnice-vlastní, ostatní dodá pořadatel 

 

 

Nejlepší družstva budou odměněna poháry 

 
 

!!! Je nutné přivést vyplněný formulář viz příloha pozvánky!!! 
Příprava se bude řídit dle aktuálních epidemiologických nařízení. 

 

Na Vaší účast se těší 
SDH Krásné Pole 

 

 

 

 

Oldřich Štefek            Sobek Milan 

      Velitel SDH            Starosta SDH



SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů …………………………………………….. 

Odpovědná osoba:……………………………………………………………….. …………………………………. 

Telefonní číslo pro komunikaci:………………………………………………….. Datum, podpis a razítko subjektu 

Email pro komunikaci:……………………………………………………………. organizující sportovní přípravu 

  Jméno a příjmení Rodné číslo Typ opatření Datum absolvování opatření: 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

Typ opatření:  
A – osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem  

B – osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem  

C – osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů  

D – osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní  

E – osoba prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem  

F – osoba doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem  

G – osoba podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 

laickou osobou, s negativním výsledkem  

 

 


