
 
Zpráva Rady represe za rok 2016 

Hlavním úkolem Rady represe je zabezpečení postupových soutěží, jak v požárním 
sportu, tak v soutěžích TFA. 
 
27.2 jsme uspořádali školení rozhodčích PS, protože víme, že máme nedostatek 
rozhodčích uspořádali jsme je v sále Sokolovny ve Tvarožné – zúčastnilo se 12 
rozhodčích, z toho 4 noví. 
 
Postupové soutěže jsou tradičně dle hasebních obvodů – pro informaci  počet sborů na 
okrese – 70  a počty soutěžních družstev: 
HO Rosice :          5 družstev mužů a 3 družstva žen 
       Židlochovice  7 družstev mužů a 4 družstva žen 
       Pozořice         7 družstev mužů a 3 družstva žen 
       Ivančice          2 družstva mužů 
       Tišnov             I.kolo se neuskutečnilo 
       C e l k e m      21 družstev mužů a 10 družstev žen 
 
19.6.jsme pořádali okresní kolo – 14 dní před soutěží při uzávěrce přihlášek jsme měli 
přihlášena dvě družstva žen, soutěže se zůčastnila 3 družstva mužů a 5 družstev žen. 
Pořadí na okrese: 1.Moutnice 2. Nesvačilka a 3.Žatčany v mužích 
a v ženách 1. Moutnice, 2. Přísnotice, 3. Hrušovany 4. Hostěnice 5. Kobylnice 
 
Krajská soutěž se uskutečnila v Blansku 6.8. a náš okres reprezentovali muži a ženy 
Moutnice, kdy muži obsadili 6.místo a ženy 5.místo. 
 
27. - 28.8. se v Brně uskutečnilo MČR v PS, kdy úvodní disciplína výstup na požární 
věž byla na Náměstí svobody velmi atraktivní, ostatní tři disciplíny se uskutečnily v 
krásném areálu  ČVUT. 
 
Jak na postupových soutěžích podobně malá účast je na ostatních soutěžích s vyjímkou 
Okresních lig PS. 
 
Na druhou stranu přibývá soutěží TFA: 
1.5 Šumická TreFa 
13.8.soutěž TFA Velatice 
           10.9. IV.ročník TFA Oslavany – Memoriál Stanislava Kališe 
           10.9. soutěž TFA v Kuřimi 
           24.9. soutěž TFA v Ketkovicích 
17.9. Říčanská plíce se pro nepřízeň počasí nekonala 
Postupovou soutěží pro krajskou soutěž jsme zvolili Šumickou TreFu 
20.8.se uskutečnila Krajská soutěž TFA za účasti 20 soutěžící v kategorii do 35 let a 
nad 35 let – z našeho okresu se zúčastnili 3 soutěžící, ale velmi náročnou soutěž 
nedokončil žádný. 
 
28.5. se uskutečnila Krajská soutěž JSDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z 
havarovaných vozidel  Tišnov 2016 – Babice nad Svitavou obsadily 6.místo 
 



O odbornosti Hasič není zájem, odbornosti Velitel a Strojník se vydává na základě 
osvědčení v jednotce JSDH obce. 
 
Školení JSDH obcí je plně v kompetenci HZS JmK, asi by to chtělo přidat fyzické 
přípravy a pořadovky, která se neustále zhoršuje. 
 
V současné době se na Ústředí zpracovává Evidence aktivních sportovců. 
 
Okresní soutěž PS se uskuteční v roce 2017 21.5. v Přísnoticích. 
 
Děkuji za pozornost 


