
  

 

 

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 
  okresní soutěže v požárním sportu v kategorii DOROSTU,  

okresu Karviná pro ročník 2018/2019 
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:  26. květen 2019, Český Těšín, sportovní areál Frýdecká 

 

VEDENÍ SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI: 
 

VELITEL SOUTĚŽE:  Petr DURČÁK          

 

TAJEMNÍK SOUTĚŽE:  Tomáš STEFAN   

 

HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK:   Lucie BEDNÁŘOVÁ, Lenka HADYNOVÁ, 

Lenka PINKAVOVÁ  
 

HLAVNÍ ROZHODČÍ (dorost): Jana SIKORA 

 

ROZHODČÍ DISCIPLÍN:  štafeta 4x100m Jakub GRYČ 

   100m překážek Pavel KOLÁČEK 

                         požární útok   Roman RAŠ 

                                                           dvojboj              Štefan JANÍK 

                                                           testy    Jana URBANCOVÁ 

 

VEDOUCÍ TECHN. SKUPINY: Vladimír NEMEC 

 

TECHNICKÁ SKUPINA:  okrsek KARVINÁ  

 

SČÍTACÍ KOMISE + POČÍTAČ: Tomáš PINDUR  

 

HLASATEL:    Zbyněk KRŮL 

 

ČASOMÍRA, PŘEKÁŽKY A  

NÁŘADÍ:                                          okrsek Karviná ve spolupráci s OSH Karviná  

 

RADIOSTANICE: zajistí okrsek Karviná (min. 7 ks) 

 

 

DISCIPLÍNY: štafeta 4x100m, PÚ, 100m s překážkami, testy 

 

STRAVOVÁNÍ:                     v průběhu soutěže bude vydávána strava 

 

DOPRAVA: na vlastní náklady družstev 



 

POJIŠTĚNÍ: soutěžící a ostatní účastníci soutěže jsou pojištění svým 

členstvím v SH ČMS 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:  ČČK Bohumín 

 

POVRCH DRAH: běh na 100m, štafeta 4x100m s překážkami a dvojboj 

– tartan, požární útok – umělá tráva (zákaz používání 

treter) 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE kategorie DOROST: 

 

1. Soutěže se zúčastní soutěžní družstva dorostenců a dorostenek SDH okresu Karviná a 

jednotlivci, jednotlivkyně.  

 

2. Do 13. 5. 2019 do 24:00 hodin zaslat vyplněnou přihlášku na email OSH Karviná. Originál 

přihlášky s případnými změnami si družstva přivezou na soutěž k prezenci. Přihláška  musí 

být potvrzená sborem, který jednotlivce nebo družstvo vysílá.  

  

3. Soutěž bude provedena dle Směrnic pro celoroční činnost dorostu platných od 1. 9. 2007 

včetně všech platných dodatků. 

 

4. Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:  

-  průkazy totožnosti: OP nebo pas a členský průkaz SH ČMS člena - plastový průkaz 

nebo dočasný (laminovaný). Po kontrole bude závodníkovi nalepen identifikační pásek. 

Papírové průkazy již nebudou akceptovány. 

- originál přihlášky s případnými změnami oproti přihlášce zaslané na OSH Karviná 

- schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole taktéž osobně (je v jeho 

držení). 

- Při nástupu na plnění disciplín, bude závodčími prováděna kontrola identifikační 

pásky (bez předložení nebo porušení IP nebude závodníkovi umožněn start). 

U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora. 

 

5. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 

- soutěžící - sportovní oděv,  pracovní stejnokroj, (celé družstvo bude ustrojeno 

jednotně) 

- rozhodčí - vycházkový stejnokroj SH ČMS 

Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsané ústroji. 

 

6. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na  soutěž 

dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že 

veškeré  technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu 

odpovídají příslušné Směrnici pro celoroční činnost dorostu, jsou řádně přezkoušené, 

schválené a nejsou nijak upravené. 

 

7. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově 

prováděna před i po skončení pokusů. Nářadí k požárnímu útoku, projde kontrolou 

před zahájením disciplíny PÚ. Měření hadic proběhne namátkově po ukončení útoku. 

 

8. Disciplíny dorostu: 

testy PO   družstva +jednotlivci/kyně 

štafeta 4x100 m   družstva      



100 m překážek  družstva+jednotlivci/kyně 

požární útok   družstva 

dvojboj    jednotlivci/kyně (2 pokusy) 

 

9. 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. 

 

10. Pořadí družstev: Rozlosování bude provedeno na OSH Karviná dne 14. 5. 2019. 

 

11. Hodnocení  výkonů: 

Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech  disciplínách.  

Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. V disciplíně štafeta 4 x 100 m s 

překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený  čas lépe umístěné štafety družstva. Pořadí 

družstva štafet se hodnotí podle dosažených časů. V disciplíně běh na 100 m rozhodne o pořadí 

družstva součet lepších časů pěti nejlépe umístěných členů družstva. V disciplíně požární útok 

se hodnotí podle dosažených  časů. Družstvu, které nesplní disciplínu (má neplatný pokus, či 

nedostatečný počet platných pokusů na disciplíně 100m s překážkami), se přiřazuje bodové 

ohodnocení družstva dle směrnic pro činnost dorostu. 

 

ČASOVÝ ROZVRH SOUTĚŽE: 

 

11:00 - 12:00    prezence, trénink na štafetu 4x100ms překážkami 

12:00 - 12:30 testy družstva 

12:30 nástup, zahájení soutěže 

12:45 štafety 4x100 m s překážkami (dorci/dorky) a zároveň testy 

jednotlivci/kyně 

 - 100 m s překážkami (dorci-družstva a jednotlivci) a zároveň PÚ (dorky) 

 - 100m s překážkami (dorky) a zároveň PÚ (dorci – družstva) 

 - po ukončení stovek, přestavění drah na dvojboj v pořadí (dorci, dorky). 

Ca 16:00 vyhlášení výsledků, závěrečný nástup 

 

 

Do krajského kola, které se koná v termínu 9. června 2019 v Ostravě, postupují pouze 

vítězná družstva v kategorii dorostenců a v kategorii dorostenek. 

U jednotlivců/kyň postupují vítězové jednotlivých věkových kategorií. 
 

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. 

 

 

 

 

 

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

  starosta OSH Karviná                    vedoucí OORM Karviná 

 

 


