
 

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Karviná 

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 2021/2022 
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:  15. květen 2022, Český Těšín, sportovní areál Frýdecká 

 

VEDENÍ SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI: 

VELITEL SOUTĚŽE:    URBANCZYK Tomáš     

TAJEMNÍK SOUTĚŽE:   JABLECKÝ Lumír    

 

NÁČELNÍK ŠTÁBU:    GRYČ Vítězslav 

 

HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK:    HADYNOVÁ Lenka  

 

HLAVNÍ ROZHODČÍ (PS):  JANCZYK David 

HLAVNÍ ROZHODČÍ (Dorost): URBANCOVÁ Jana 

 

ROZHODČÍ DISCIPLÍN:  štafeta 4x100m – SIKORA David 

   100 m překážek – SMELÍK Jaroslav  

                        požární útok -  ZSIBRITA Radek 

   testy – GRYGERKOVÁ Jana 

   dvojboj – SIKORA Jana 

                                                            

VEDOUCÍ TECHN.SKUPINY:   KRHOVJAK Rostislav 

 

TECHNICKÁ SKUPINA:  okrsek Havířov 

 

SČÍTACÍ KOMISE + POČÍTAČ:   DOŠLÍK Emanuel +  BULAVA René 

 

HLASATEL:     FIGURA Daniel 

 

ČASOMÍRA, PŘEKÁŽKY A  

NÁŘADÍ:                                          okrsek Český Těšín ve spolupráci s OSH Karviná  

 

RADIOSTANICE: zajistí OSH Karviná  (min. 7 ks) 

                                                                                                                                     

STRAVOVÁNÍ:                     kategorie DOROSTU - formou balíčku  

 

DOPRAVA: na vlastní náklady družstev 

 

POJIŠTĚNÍ: soutěžící a ostatní účastníci soutěže jsou pojištění 



                                                           svým členstvím v SH ČMS 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:  Luděk Rechberg, zajistí ČČK Bohumín 

 

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

–  tartan,  

požární útok – umělá tráva (zákaz použití treter) 

Organizátor si vyhrazuje právo harmonogram včetně programu přizpůsobit aktuální situaci 

v den soutěže.  

     

PODMÍNKY SOUTĚŽE kategorie DOROST: 

 

 

1. Soutěže se zúčastní soutěžní družstva dorostenců a dorostenek, jednotlivci a jednotlivkyně  

SDH okresu Karviná. 

 

2. Přihlašování prostřednictvím odkazu: | Přihláška do soutěže v požárním sportu (dh.cz) 

Tištěná přihláška se odevzdá u prezence pouze v případě změn ve složení družstva 

či jednotlivců! 

 

3. Termín odeslání přihlášky je do 8. 5. 2022 do 24:00 hodin. 

 

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

včetně všech platných dodatků. 

 

5. U všech kategorií upozorňujeme družstva na dodržování limitů věkových kategorií viz. 

https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/dorost/smernice-2007/vekove-hranice-

2021.pdf a předložení dokladu totožnosti u žáků starších 15 let (OBČANSKÝ 

PRŮKAZ/PAS).  

 

6. 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. 

V disciplíně Testy PO rozhodne o pořadí družstva součet trestných bodů všech členů 

družstva. V případě rovnosti bodů budou družstva shodně hodnocena v dané disciplíně na 

dvou nebo více po sobě následujících místech pořadí. 

V disciplíně Dvojboj jednotlivců bude vítězem ten, který dosáhne nejlepšího času z obou 

pokusů, v případě shody těchto času se bude přihlížet k času horšímu.  

 

Tento návrh OZ byl schválen VV OSH ČMS Karviná dne 28. dubna 2022. 

 

 

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

         starosta                        vedoucí OORM 

OSH ČMS Karviná               OSH ČMS Karviná 
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