ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ V RÁMCI OSH TÁBOR
Projednáno Vedením OSH a zástupci OORM dne 13.5.2020.
Všechny níže uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR,
ministerstev či příslušných krizových štábů.
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MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS a jiné hasičské soutěže
Bez náhrady se v roce 2020 ruší základní (okrsková), okresní a krajská kola všech
postupových soutěží mužů a žen. Bez náhrady se ruší MČR PS, dorostu a hry Plamen.
Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním
roce.
Hra Plamen – ročník 2019/2020 se ruší bez náhrady, tj. jarní kolo se konat nebude.
Pohár starosty OSH Tábor pro MH bude vyhodnocen z výsledků soutěží uskutečněných v září
2019
Pohár OSH Tábor 2020 se ruší bez náhrady
Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu je možné od 12. 5. 2020 konat soutěže
pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže. Všechny tyto akce nesmí být v rozporu s
jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů.
Plán práce OSH Tábor bude upraven a zveřejněn 1.7.2020
MČR v CTIF a MČR v TFA
MČR v CTIF se uskuteční dle plánu 26. 9. 2020 ve Dvoře Králové nad Labem. Podmínky
soutěže budou v předstihu vydány v propozicích.
MČR v disciplínách TFA se uskuteční v náhradním termínu 10. 10. 2020 ve Svitavách.
Krajské nominační soutěže se mohou uskutečnit do 18. 9. 2020 dle schváleného materiálu
„Informace k MČR v TFA 2020 pro VV KSH ČMS“. Na MČR je možno za KSH soutěžící
delegovat bez uspořádání krajské soutěže.

▪

Pyrocar 2021
VI. Pyrocar se bude konat v srpnu 2022.

▪

Udělení titulu Zasloužilý hasič
Udělení Titulů Zasloužilý hasič se bude konat v termínech 2. – 5. 11. 2020 v CHH Přibyslav

▪

▪
▪

Univerzita dobrovolného hasiče
Do ukončení celého běhu UDH schází dvě víkendová soustředění. Jedno soustředění se
nahradí formou seminární práce na určité téma a jedno se uskuteční v měsíci září 2020.
21. 11. 2020 proběhne dle plánu promoce všech absolventů UDH v aule VŠB TU Ostrava.
VI. sjezd SH ČMS – předpokládané termíny
Shromáždění delegátů sborů OSH Tábor se uskuteční v předpokládaném termínu 20.6.2020
– 28.9.2020 dle vývoje situace
VI. sjezd SH ČMS se uskuteční 12. 12. 2020 v Brně
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