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                                               Sestry a bratři vedoucí mladých hasičů. 
 
 
Ve dnech 13.-15. února se konal v Kokorách, okr. Přerov odborný seminář vedoucích mladých hasičů 
MHJ. Účastnili se ho vedoucí a instruktoři z Přerova, Lobodic, Týna n. Bečvou, Popůvek, Březiny, 
Rosic, Zastávky, Slavkova, Nítkovic a Šlapanic. Zároveň proběhlo i školení rozhodčích pro soutěže 
v požárním sportu a beseda, která se týkala vydání Příručky pro vedoucí mladých hasičů do které mohl 
každý přispět svým nápadem na vylepšení činnosti kolektivů a která bude pojata jako pomocník pro 
vedoucí. Zároveň z debaty vyplynuly i nápady na zavedení stejnokroje pro mladé hasiče, který by děti 
nosili při slavnostních příležitostech a společných akcích- kalhoty a tričko nebo košile v cenové relaci, 
která žádný sbor nepoloží finančně, dále pak chystáme opět přistoupit na hodnocení kronik, které si 
děti vedou ale nebudeme vyžadovat co v kronice má být nebo nemá- žádné povinné úkoly nýbrž se 
bude hodnotit jen to jak je kronika zpracována a jak vystihuje činnost kolektivu v průběhu roku. 
Zároveň byl schválen návrh na zhotovení odznaku“ Vedoucí mládeže MHJ“ , který by po splnění 
kritérií jež zpracuje odbor pro mládež měl právo nosit vedoucí kolektivu na uniformě. 
Zároveň proběhla instruktáž k vyplňování Pojistky pro případný úraz na akcích mladých hasičů. Cena 
na 1 mladého hasiče do 26 let je stanovena na 17.-Kč.  
Byla rovněž projednána úprava Pravidel sportovní soutěže mladých hasičů a tato projednána 27. února 
se zástupci  ČHJ a následně 7. března schválena Prezidiem MHJ. 
 
Úprava pravidel: 
-článek č. 8-Soutěžní družstva se skládají z minimálně šesti a maximálně devíti…….tzn. že 
družstvo může mít 6 členů. ( v obou kategoriích) Pokud se týká štafety 4x60m tak toto družstvo 
může postavit jen 1 štafetu   
- dále pak k uzlové štafetě se přidá osmičkový uzel a úvaz na proudnici, takže uzlů bude 7 a 
každý se bude dělat 1x . V případě 6ti členného družstva bude 1 člen dělat 2 uzly  
Tato úprava je platná už pro postupové soutěže konané v letošním roce. 
Dále se obě organizace dohodly z důvodů hladkého průběhu MR, že týden před touto vrcholovou 
soutěží proběhne porada vedoucích postupujících družstev a rozhodčích delegovaných na tuto soutěž. 
 
Na závěr děkuji všem vedoucím, instruktorům a rozhodčím  kteří se semináře účastnili a 
zároveň  
upozorňuji ty, kteří si nenašli čas, na respektování závěrů z této akce.  
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