Ahoj všem,
vážení vedoucí kolektivů mladých hasičů okresu Trutnov.
Vzhledem k současné situaci s vyhlášením nouzového stavu a vydáním jednotlivých omezení spojených s
koronavirovou nákazou, rozhodla se OORM Trutnov po projednání klíčových bodů reagovat vydáním
souhrnného prohlášení k činnosti na úseku mládeže, které z dané situace vyplývá:
Vzhledem k tomu, že minimálně do konce května nebude reálná šance nejen na hromadné sportovní akce
(soutěže), ale ani pro vstup na veřejná sportoviště a stadiony (spíše se dá počítat, že se tento termín zahájení
podobných akcí ještě posune, a to pravděpodobně do konce školního roku, pak přijdou prázdniny a reálné
zahájení soutěžní činnosti se rázem přesouvá na začátek září), vyhlašuje OORM Trutnov úpravy v
plánovaném harmonogramu akcí na úseku mládeže okresu Trutnov pro období 1.4. až 31.8.2020:
1.
Z důvodu zákazu schromažďování osob, zákazu vstupu na sportoviště a pořádání soutěžních akcí (jehož termín
ukončení zatím nebyl stanoven), OORM Trutnov po projednání s pořadateli jednotlivých akcí ruší bez náhrady
všechny pohárové soutěže mládeže plánované na období od 1.4. do 30.6.2020, jmenovitě:
Uzlovka – okresní kolo
Šedesátky Malé Svatoňovice
Šedesátky a útoky Hajnice
Šedesátky Vlčice
2.
Na základě opatření SH ČMS, vydaných Ústředím SH ČMS dne 31.3.2020 (viz. zveřejněné doporučení vedení
SHČMS), obsahujícím informace o zrušení všech vyšších kol postupových soutěží mládeže a dorostu soutěžního
ročníku 2019/2020, se ruší okresní kolo hry Plamen 2020 (plánované na 30.5. – 31.5. 2020) a okresní kolo
soutěže dorostu 2020 (plánované na 18.4. 2020 a 7.6.2020).
3.
Školení rozhodčích bylo již zrušeno.
O náhradním termínu budete informováni po potvrzení nového data konání.

O dalších akcích plánovaných po 1.9.2020 bude rozhodnuto následně dle aktuálního stavu.
Věříme, že všichni pořadatelé soutěží budou dodržovat vyhlášená doporučení.
Na www.dh.cz vznikl projekt SPOLEČNÍK…………. Doporučte vašim dětem, třeba najdou inspiraci pro
trávení času………..(jedna z možností)
Přejeme vám všem v tomto nelehkém období především hodně zdraví a pevné nervy při zvládání
neplánovaných pracovních i soukromých starostí.
Doufáme, že se co nejdříve budeme moci společně setkat při řešení nějakých příjemnějších problémů.

Za OORM Trutnov
Burdychová Julie
2. 4. 2020

