
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

KRAJSKÉ SOUTĚŽE
DRUŽSTEV DOROSTU

2008

KONANÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA HEJTMANA 
JIHOČESKÉHO KRAJE MUDr. Vladimíra Pavelky

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
KSH Jihočeského kraje
OSH Prachatice
ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje

Termín konání: 13. 6. 2008

Místo konání: Prachatice – stadion Tatranu



ÚČAST: - vítězná družstva dorostenců a dorostenek z okresních kol (sedmičlenný 
kolektiv + 1 náhradník, 1vedoucí, 1řidič), max. tři jednotlivci z každého 
okresu v jednotlivé kategorii + jeden vedoucí s každým jednotlivcem 
- 5 rozhodčích z každého okresu (jedno vozidlo - kopie velkého technického
průkazu s sebou)

- štáb soutěže
- technická četa a časomíra
- starostové OSH
- hosté

PŘIHLÁŠKY: - vyplněnou přihlášku č. 1, potvrzenou příslušným OSH, zaslat 
nejpozději do 6. 6. 2008 na adresu: OSH Prachatice,
Slunečná 932, 383 01 Prachatice

- vyplněnou přihlášku č. 2, potvrzenou příslušným OSH, odevzdat
při prezenci (pouze v případě změn)

VÝSTROJ: - kolektivy dle Směrnice platné od 1. 9. 2007
(!!! nejsou povoleny tretry !!!)
- rozhodčí, štáb soutěže a vedoucí kolektivů vycházkový stejnokroj nebo
PS II

- každý rozhodčí vlastní stopky

DOPRAVA: - na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS

PREZENCE: - členské průkazy SH ČMS všech členů kolektivu s přerazítkovanou
fotografií odpovídající současné podobě

- občanský průkaz nebo cestovní pas 
- u 13-ti letých soutěžících předloží vedoucí písemný souhlas rodičů
- stručnou charakteristiku kolektivu, která bude použita při
představování kolektivu hlasatelem na stadionu

ŠTÁB SOUTĚŽE: velitel soutěže Helena FIEDLEROVÁ
hlavní rozhodčí Jiří VALENTA
hospodář Josef HARVALÍK
prezence Valerie SOUKUPOVÁ
kontrola průkazů Jan JIRÁŇ
ved. tech. čety František ROKŮSEK
ved. sčítací komise Marcela SOVOVÁ
časomíra Vladimír VANĚK, Michal ROUČKA
rozhodčí disciplín dle rozpisu
hlasatel Miroslav MOLITOR



ČASOVÝ PLÁN: 12:00-12:30 příjezd rozhodčích
13. 6. 2008 12:30-13:00 porada rozhodčích

12:00-13:00 příjezd družstev, prezence
13:20-13:30 porada rozhodčích disciplín a vedoucích kolektivů
13:45 nástup
14:00 zahájení soutěže
14:00-14:45 štafeta 4x100m dorostenci (test dorostenky)
14:45-15:30 štafeta 4x100m dorostenky (test dorostenci)
16:00-17:30 100m s překážkami dorostenci

100m s překážkami dorostenky
(nejdříve družstva, pak jednotlivci)

17:30-18:30 požární útok dorostenci – dorostenky
(dvojboj jednotlivci)

19:00 nástup, vyhodnocení soutěže, večeře
19:30-20:30 ubytování rozhodčích na DM
21:00 porada rozhodčích

STRAVOVÁNÍ: - Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji, 
večeře bude podávána v „Hotelu Park“ proti stadionu

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: - zajištěna pořadatelem

PRŮBĚH DISCIPLÍN: - dle Směrnice platné od 1. 9. 2007
- u disciplíny 100m s překážkami poběží 5 závodníků,
započteny budou 4 časy

PROVEDENÍ - na disciplínu 100m s překážkami je nutné, aby každé soutěžní
DISCIPLÍN: družstvo mělo nejméně 2 sady hadic (z důvodu urychlení disciplíny)

- disciplína 100m s překážkami – běží 5 závodníků, 4 časy se počítají
- disciplína požární útok – pouze 1 pokus
- pokud při plnění disciplíny závodníkovi sklouzne přilba z hlavy na
temeno a zůstane vyset za podbradní pásek, musí závodník přerušit
svou činnost a přilbu si řádně nasadit

- materiál na PÚ (základny, stříkačky PPS 12, proudnice, nádrže,
přetlakové ventily, terče) dodá pořadatel

- na ostatní disciplíny materiál vlastní
- materiál zapůjčený od jiného kolektivu, bude posuzován jako vlastní
- kontrola technických parametrů nářadí, použitého k soutěži, bude
prováděna namátkově před i po skončení pokusu

- na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení
- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže viditelně označen 
stanoveným způsobem
- na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí
družstva označený tímto způsobem, nelze připustit další členy
doprovodu

- chodit s kolektivem a jednat za kolektiv smí pouze vedoucí kolektivu,
který bude řádně označen



- v prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a požívání 
alkoholických nápojů
- v průběhu soutěže bude u soutěžících proveden namátkově test na 
alkohol
- pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených
věcech a materiálu, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich
odkládání

Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto Organizačním 
zabezpečení. Podrobnější informace obdrží vedoucí při prezenci nebo na telefonu 
OSH Prachatice (388 317 330).

Příloha: mapka stadionu
rozpis rozhodčích

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasičů kraj Jihočeský

Václav Žižka – starosta KSH ČMS



MAPKA STADIONU





PŘIHLÁŠKA (1) 
do Krajského kola dorostu 2008 – dne 13.6.2008 v Prachaticích  

 
 
SDH :  
 
Okres : 
 
Kategorie : 
 
 

Jmenný seznam členů družstva 
 

P.č. Jméno a příjmení Datum narození Bydliště 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Náhradník  
   

 
 
Vedoucí kolektivu Řidič : 
 
Jméno,příjmení :  Jméno,příjmení :  
Datum narození  :  Datum narození :  
Číslo OP :  Číslo OP :  
Bydliště :  Bydliště :  
 
 
POTVRZENÍ OSH: 
 
Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2008. 
 
 
 
 
------------------------------------ 
      Razítko a podpis OSH 
 
 
 
 
 
 



1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

    Rozpis členů družstva

Příjmení a jméno

1.štafeta 2.štafeta

Štafeta 4 x 100m

Požární útok 

Běh na 100m s překážkami

Příjmení a jméno Příjmení a jméno

Příjmení a jméno



PŘIHLÁŠKA (2) 
do Krajského kola dorostu 2008 – dne 13.6.2008 v Prachaticích  

 
 
SDH :  
 
Okres : 
 
Kategorie : 
 
 

Jmenný seznam členů družstva 
 

P.č. Jméno a příjmení Datum narození Bydliště 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Náhradník  
   

 
 
Vedoucí kolektivu Řidič : 
 
Jméno,příjmení :  Jméno,příjmení :  
Datum narození  :  Datum narození :  
Číslo OP :  Číslo OP :  
Bydliště :  Bydliště :  
 
 
POTVRZENÍ OSH: 
 
Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2008 . 
 
 
 
 
------------------------------------ 
      Razítko a podpis OSH 



1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

    Rozpis členů družstva

Příjmení a jméno

1.štafeta 2.štafeta

Štafeta 4 x 100m

Požární útok 

Běh na 100m s překážkami

Příjmení a jméno Příjmení a jméno

Příjmení a jméno


