
Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy 
Zve kolektivy mladých hasičů na 12. Ročník                                         

soutěže mladých hasičů 

 
Soutěž je zařazena do Okresní ligy mládeže 2021 

 

Datum konání:  26. 6. 2021 

Místo konání:  Hasičská trať u fotbalového hřiště 

Prezence družstev:  8:30 – 9:00 

Nástup: 9:05 

Zahájení soutěže: 9:15 

 

Pořadatel SDH Ostrov u Macochy 

Velitel soutěže Nejezchleb František  

Hl. rozhodčí Jaroslava Nejezchlebová  

Rozhodčí disciplín Jana Toulová 

 

Disciplíny:  Požární útok 

Provedení dle směrnic hry PLAMEN platných od 

1. 9. 2013 s dodatky OLM, časomíra elektronická, 

povrch travnatý, betonový povrch pod základnou a 

náběhem. 

 

Výstroj družstva: Stejnokroj MH, nebo sportovní oblečení a obuv 

splňující podmínky pro soutěže hry PLAMEN a PS 

dorostu s dodatky platnými od 1. 9.2013. 

 

Startovné: 50 Kč za každé přihlášené družstvo  

 

Přihlášky do 19. 6. :   Telefon  728 873 089 

 E-mail vymajik1@gmail.com  

 

 

Prosím, dodržte aktuální proti epidemiologická opatření. Momentálně se jedná zejména 

o prokázání bezinfekčnosti Čestným prohlášením, které naleznete níže (odlišná verze 

pro děti a dospělé!). Tato povinnost je na zodpovědnosti každého týmu. O dalších 

možných opatřeních budeme informovat v dostatečném předstihu v chatu na webových 

stránkách http://oormblansko.wz.cz/. 

 

Vedoucí družstva zodpovídá za řádné pojištění jednotlivých soutěžících! 

 

 

Srdečně zvou pořadatelé 

Občerstvení zajištěno 



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O negativním výsledku na přítomnost viru SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Jméno a příjmení: .........................................................................................................................  

Datum narození:............................................................................................................................ 

Telefonní číslo: ............................................................................................................................ 

 

Prohlašuji, že: 

 jsem byl nejdéle před 72 hodinami testován na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem.* 

 jsem nejdéle před 7 dny absolvoval RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem.* 

 mám dokončené očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů.* 

 jsem prodělal onemocnění COVID-19 a bylo laboratorně potvrzeno. Uplynula u mě 

doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo 180 dnů.* 

 

 

   

V.......................................  

Dne ...................................  

 

……………………………………………………………………………… 

Podpis 

 

*nehodící škrtněte  



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O negativním výsledku na přítomnost viru SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Jméno a příjmení dítěte: ...............................................................................................................  

Datum narození:............................................................................................................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ....................................................................................... 

Telefonní číslo zákonného zástupce: ...........................................................................................  

 

Prohlašuji, že: 

 dítě bylo nejdéle před 72 hodinami testováno na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem.* 

 dítě nejdéle před 7 dny absolvovalo RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem.* 

 dítě má dokončené očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů.* 

 dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a toto bylo laboratorně potvrzeno. Uplynula u 

něj doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo 180 dnů.* 

 

 

   

V.......................................  

Dne ...................................  

 

……………………………………………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce 

 

*nehodící škrtněte  

 


