
  

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Karviná 

se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizační zabezpečení  

„Karvinské drabinky“ 
soutěže ve výstupu na cvičnou věž v kategorii DOROSTU, 

vyhlášenou OSH Karviná na den 24. 9. 2017 
 

K zabezpečení přípravy soutěže na odpovídající úrovni a jejího hladkého a kvalitního průběhu vyhlašuje pořadatel následující 

propozice soutěže. 

 

POŘADATEL: SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Karviná 

 

DATUM A MÍSTO:  neděle 24. září 2017 – HZS MSK ÚO Karviná – CHS Karviná 

 

VEDENÍ SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI: 
 

VELITEL SOUTĚŽE:  Marcel Dal          

 

TAJEMNÍK SOUTĚŽE:  Jana Urbancová   

 

HLAVNÍ ROZHODČÍ:  David Sikora 

 

ROZHODČÍ/ČASOMÍRA:  Tomáš Klenk, Jiří Walica 

 

VEDOUCÍ TECHN.SKUPINY: Tomáš Drobisz 

 

TECHNICKÁ SKUPINA:  HZS Karviná 

 

SČÍTACÍ KOMISE + POČÍTAČ: Petr Durčák, Jana Grygerková 

 

HLASATEL:    Daniel Figura 

 

ČASOMÍRA A NÁŘADÍ:              HZS Karviná ve spolupráci s OSH Karviná  

 

STRAVOVÁNÍ:                     vlastní 

 

DOPRAVA: na vlastní náklady závodníků 

 

POJIŠTĚNÍ: soutěžící a ostatní účastníci soutěže jsou pojištění 

svým členstvím v SH ČMS 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:  Monika Kijonková, zajistí ČČK Bohumín 

 

 

 

 



 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

 

1. Soutěže se zúčastní soutěžní jednotlivci a jednotlivkyně SDH okresu Karviná. Výjimku 

tvoří soutěžící z jiných okresů, kteří využívají areál HZS Karviná k nácviku výstupu na 

cvičnou věž pod vedení členů HZS Karviná. 

 

2. Přihláška musí být potvrzená sborem, který jednotlivce nebo družstvo vysílá. Zaslána do 

18. 9. 2017 na email: janca.urbancova@seznam.cz 

 

3. Soutěž bude provedena dle mezinárodních pravidel, rozdělení do tří věkových kategorií, 

další vysvětlení viz. níže. 

 

4. Ústroj závodníka dle směrnic pro celoroční činnost dorostu. 

 

5. K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu 

hlavy  přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN 

EN 397. 

 

6. Upřesnění pravidel pro soutěžící DOROSTENCE: 

- Kategorie starší (17-18 let, tzn. ročníky 1999-2000) 
Provádí zápich a výstup do třetího podlaží (2. okno) 

- Kategorie střední (15-16let, tzn. ročníky 2001-2002)  
Provádí zápich a výstup do druhé podlaží (1. okno) 

- Kategorie mladší (13-14, tzn. ročníky 2003-2004)  
Má již zavěšený žebřík a provádí jen výstup do druhého podlaží (1. okno) 

 

7. Upřesnění pravidel pro soutěžící DOROSTENKY: 

- Budou rovněž rozděleny do kategorií dle věku, podmínky výstupu všechny stejné. 

Zavěšený žebřík a výstup do druhého podlaží (1. okno) 

  

8.  Hodnocení  výkonů: 

- soutěž proběhne na tři kola. Do celkových výsledků se bude započítávat součet dvou 

nejlepších. 

  

10. Během soutěže musí závodníci dodržovat zásady slušného chování a zdržet se 

jakýchkoli vulgárních vyjadřování. Po prvním napomenutí rozhodčím může být 

závodník i vyloučen ze soutěže. 

 

 

 

ČASOVÝ ROZVRH SOUTĚŽE: 

 

14:00 – 14:30     prezence,  

14:00 –14:45      trénink 

14:50 nástup 

od 14:55     zahájení soutěže Dorky/Dorci (mladší, střední, starší) 

cca 17:00  vyhlášení výsledků, závěrečný nástup 

                                     

Časový harmonogram může být v průběhu soutěže pozměněn podle počtu zúčastněných 

družstev a počtu druhých pokusů. 

 

 



 

 

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. 

Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu  obdrží vedoucí družstev 

při presenci a na následných poradách, popř. hlasatelem. Porušení stanovených podmínek a 

ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni 

zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže. 

OZ bylo schváleno VV dne 13. 9. 2017.  

 

 

  Tomáš Stefan v.r.                           Mgr. Jana Urbancová v.r. 

  starosta OSH Karviná                    vedoucí OORM Karviná 

 


