
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

KRAJSKÉ SOUTĚŽE 

DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ 
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Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 KSH Jihočeského kraje 

 OSH Český Krumlov 

 ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje, ÚO Český Krumlov 

Termín konání: 12. 6. 2016 

Místo konání: Český Krumlov – Městský sportovní stadion  

 



Účast: 
Vítězná družstva dorostenců a dorostenek z okresních kol (sedmičlenná družstva + 1 náhradník, 
1 vedoucí a 1 řidič). 
Vítězové v jednotlivých kategoriích dorostenců a dorostenek + 1 vedoucí s každým jednotlivcem. 
5 rozhodčích z každého okresu (jedno vozidlo – kopie velkého technického průkazu s sebou, na 
kterém bude uvedeno číslo účtu, na který bude cestovní náhrada proplacena). 
Štáb soutěže, technická četa a časomíra, starostové OSH a hosté. 
 
Přihlášky: 
V počítači vyplněnou přihlášku č. 1, zaslat na email: oshceskykrumlov-deti@seznam.cz nejpozději 
do 30.5.2016. Přijetí přihlášky bude potvrzeno. Na přihlášce je nutno vyznačit kontaktní telefon, a 
zapsat pořadí závodníků, ve kterém poběží běh na 100 m s překážkami. 
Změny pořadí závodníků ve startovních listinách nebudou povoleny (závodník číslo 3 bude. 
nahrazen zase za číslo 3).  
Případné dotazy na tel. čísle: 728 545 390 
Originál přihlášky č. 1 potvrzenou příslušným OSH odevzdá vedoucí při prezenci. Případné změny 
nahlásí při prezenci a červeně na přihlášce zvýrazní. 
 
Ústroj: 
Kolektivy dle Směrnice platné od 01.09.2007 a všech dodatků. 
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 (jedno auto proplaceno na základě 
dokladu - cestovní náhrady). 
 
Prezence: 
Po příjezdu si družstvo přebere pořadatelem určená osoba. Ta bude mít družstvo po dobu konání 
soutěže na starosti. Provede s ním prezenci a ukáže mu vše co je potřebné pro hladký průběh 
soutěže. Bude mít aktuální informace o průběhu disciplín. 
Vedoucí družstva předloží členské průkazy SH ČMS všech členů družstev s přerazítkovanou 
fotografií odpovídající současné podobě, občanský průkaz nebo cestovní pas. U mladších 15 – ti let 
může vedoucí předložit průkaz zdravotní pojišťovny, kterým bude možno ztotožnit závodníka. Dále 
předloží stručnou charakteristiku kolektivu a jednotlivců, která bude použita při představování 
hlasatelem na stadionu. 
Prezence rozhodčích a jednotlivců proběhne na stadionu v určených prostorách. 
 
Štáb soutěže: 
Náčelník štábu  Jiří Valenta   
Velitel soutěže  Mgr. Antonín Labaj 
Hlavní rozhodčí  PhDr. Ludmila Vlášková 
Hospodář   Jana Maradová    
Prezence rozhodčích             určená osoba pořadatelem  
Prezence družstev  určená osoba pořadatelem 
Vedoucí technické čety Roman Zivčák 
Časomíra   OSH Český Krumlov 
Vedoucí sčítací komise Vlastimil Vacek 
Hlasatel   Ing. Milan Novotný 
 
 



 
Časový plán: 
07:30 – 09:00 hod prezence družstev, jednotlivců a trénink PÚ 
07:30 – 08:30 hod prezence rozhodčích 
08:30 – 09:00 hod porada rozhodčích 
09:00 – 09:20 hod porada rozhodčích a vedoucích kolektivů 
09:30 hod  nástup 
10:00 hod  zahájení soutěže 
10:00 – 12:00 hod 100 m s překážkami dorostenci (starší jednotlivci) 
10:00 – 12:00 hod 100 m s překážkami dorostenky (jednotlivkyně, střední, mladší jednotlivci) 
11:30 – 14:00 hod oběd  
13:00 – 13:45 hod štafeta 4 x 100 m dorostenci (test dorostenky, jednotlivkyně) 
14:00 – 14:45 hod štafeta 4 x 100 dorostenky (test dorostenci, jednotlivci) 
15:00 – 16:00 hod dvojboj dorostenci a dvojboj dorostenky        (starší, střední, mladší)   
15:00 – 16:30 hod požární útok dorostenci, dorostenky  -2 pokusy 
17:00 hod  vyhlášení 
(Časový plán může být upraven dle potřeby) 
 
Stravování: 
Oběd bude vydáván v areálu stadionu.  
 
Zdravotní služba: 
Zajištěna pořadatelem. 
 
Průběh disciplín: 
Dle Směrnice platné od 01.09.2007 a všech dodatků a dle ustanovení uvedených v tomto OZ – u 

disciplíny Požární útok 2 pokusy 
 
100m s překážkami: 
Postavena na tartanu současně ve dvou drahách. Disciplínu může plnit 7 členů družstva, počítá se 
pět nejlepších časů. Doporučujeme nejméně 3 sady hadic z důvodu možného menšího počtu 
soutěžících. 

 
Družstva dorostenců a dorostenci jednotlivci kategorie starší pokusy provádí v pořadí: 
nejdříve 1. pokusy družstev dorostenců, poté 1. pokusy dorostenců jednotlivců kategorie starších, 2. 
pokusy ve stejném pořadí. 

 
Družstva dorostenek, dorostenky jednotlivkyně všech kategorií a dorostenci jednotlivci kategorie 
střední a mladší pokusy provádí v pořadí: 
nejdříve 1. pokusy družstev dorostenek a všech kategorií dorostenek jednotlivkyň ( starší – střední – 
mladší), 2. pokusy ve stejném pořadí a poté 1. pokusy dorostenců jednotlivců kategorie středních a 
mladších, 2 pokusy ve stejném pořadí.  
Na druhé pokusy si závodníci dráhy vystřídají. 

 
Štafeta 4 x 100m: 
Bude probíhat na tartanovém ovále ve dvou drahách dle vylosovaného pořadí 
1+2,3+4,5+6,7+1,2+3,4+5,6+7. Na druhé pokusy si závodníci dráhy vystřídají. Žebřík k překonání 
domečku nesmí být zakončen bodci ani hroty. Konce žebříku musí být obaleny např. molitanem. 
 
 
 



 
 
Test: 
Proběhne v areálu stadionu v pořadí dle časového plánu a vylosovaného pořadí. 
 
Dvojboj: 
Poběží se na tartanovém povrchu ve dvou drahách. Nejprve proběhnou 1 pokusy všech kategorií 
poté 2 pokusy. 
 
Požární útok: 
Základna – povrch tartan, dráha – povrch tráva. Terče nástřikové. K provedení budou použity 
jednotné stroje PMS FOX III, na kterých probíhal trénink. Každé družstvo má 2 pokusy. Z důvodu 
možného poškození stroje, nesmí být klíče na spojky zasunuty do opláštění stroje. Použití PMS 
FOX III dle návodu výrobce. Jednotné stroje dodá OSH Tábor, OSH České Budějovice a záložní 
stroj OSH Strakonice. Obsluhu stroje jak pro trénink, tak pro provedení požárních útoků zajistí 
OSH České Budějovice a OSH Strakonice. 
 

Provedení disciplín: 
- Tréninky požárního útoku budou probíhat dle rozpisu. Cvičí se pouze přívodní vedení! 
- Materiál na PÚ (základny, PMS FOX III, proudnice, přetlakové ventily, terče) PHP na štafetu 
4x100m překážek, PHP na dvojboj a startovní bloky dodá pořadatel. Ostatní vybavení vlastní. 
Zapůjčené vybavení od jiného družstva je posuzováno jako vlastní. Kontrola technických parametrů 
nářadí bude probíhat namátkově před i po skončení pokusu. 
-  Na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení.  
- U disciplíny Požární útok v případě poruchy stroje bude tento vyměněn za náhradní, časy 
předchozích družstev budou platné a pokusy nebudou opakovány. 
  

Další ustanovení: 
Vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže viditelně označen reflexní vestou a visačkou.                        
Vedoucí jednotlivců bude označen viditelně visačkou. 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. Pořadatel neručí za 
škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech a materiálu, pokud nevyčlení místo na 
jejich odložení. 
Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto organizačním zabezpečení. 
 

Rozhodčí disciplín: 
Štafeta 4x100 dorostenci  České Budějovice  
Štafeta 4x100 dorostenky České Budějovice  
100 m s překážkami dorci  Jindřichův Hradec 
100 m s překážkami dorky Prachatice 
Testy  Písek 
Dvojboj jednotlivci  Tábor 
Požární útok  Český Krumlov 
 

 

 



 

 

Rozpis tréninků dle družstev: 
 
Čas tréninku Dorostenci:  Dorostenky:  
7:40   Prachatice  Český Krumlov 
7:50      Strakonice 
8:00   České Budějovice České Budějovice 
8:10      Tábor 
8:20      Jindřichův Hradec 
 
 
 
 
 

Rozlosované pořadí dorostenci:      Rozlosované pořadí dorostenky: 
  
  1. Prachatice    Český Krumlov 
  2.  Jindřichův Hradec   Strakonice 
  3.  České Budějovice   České Budějovice 
  4.      Tábor 
  5.      Jindřichův Hradec 
  6. 
  7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- PŘIHLÁŠKA č. 1 pro družstvo SDH 
- PŘIHLÁŠKA č. 1 pro jednotlivce 
- Plán příjezdu ke stadionu: 

 
 

 
 
 
 



P Ř I H L Á Š K A č. 1 

do krajského kola družstev DOROSTU Jihočeského kraje, konané 12.06.201 

 v Českém Krumlově     

SDH (PŘIHLAŠOVATEL):  ……………………………………………………… 

OKRES:…………………………………………..…............................................... 

KATEGORIE: ............................................………………………………………... 

  

JMENÝ SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA A ROZPIS NA JEDOTLIVÉ DISCIPLÍNY 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

100 m 

* 

štafeta 
I. 

*  

štafeta 
II.  

*  

útok 

*  

Podpis  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Členové družstva svým podpisem dávají souhlas s využitím fotografických a jiných obrazových záznamů, které byly pořízeny 
oficiálně pověřenými členy štábu k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty, propagační předměty, informační tiskoviny apod.). 
Vedoucí družstva stvrzuje svým podpisem, že zdravotní stav členů družstva je odpovídající k absolvování akce, na kterou se 
prostřednictvím této přihlášky přihlašují a rovněž, že zákonní zástupci členů družstva byli seznámeni s prohlášením o dalším využití 
obrazových materiálů. 

Řidič: ……………………………    Vedoucí družstva: .......................................…..  
……………………………       příjmení a jméno                                        příjmení a jméno  
 podpis            

Kontaktní telefon:……………………………………….                           

V .............................. dne ........................................    ....................................................………………
 

                  
(razítko a podpis  přihlašovatele) 

* Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve 
sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.  
Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních 
členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.  
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 

 
 



POTVRZENÍ OSH: 
Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní v OSH a mají zaplaceny členské 
příspěvky na rok 2016 

------------------------------------ 
Razítko a podpis starosty OSH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PŘIHLÁŠKA č. 1 

do krajského kola jednotlivců DOROSTU Jihočeského kraje, konané 12.06.2016  
v Českém Krumlově 

 

        SDH :  __________________________________________________ 

        Okres : _________________________________________________ 

        Kategorie:  dorostenka jednotlivkyně  dorostenec jednotlivec 

                 mladší                     střední                     starší** 

** nehodící se škrtněte 

P.č. Jméno a příjmení datum 
narození 

bydliště podpis 

1.     

 

Přihlášení svým podpisem dávají souhlas s využitím fotografických a jiných obrazových záznamů, které byly pořízeny 
oficiálně pověřenými členy štábu k dalším provozním účelům SH ČMS )plakáty, propagační předměty, informační tiskoviny 
apod.). 

Vedoucí jednotlivce/jednotlivkyně:  

Jméno, příjmení:………………………………………………………….…                                          

Bydliště:…………………………………………………………………………. 

Podpis:.............................................................................. .                                         

                                          
Vedoucí družstva stvrzuje svým podpisem, že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se 
prostřednictvím této přihlášky přihlašují a rovněž, že zákonní zástupci členů družstva byli seznámeni s prohlášením o dalším 
využití obrazových materiálů. 

 

 

 

POTVRZENÍ OSH: 

Potvrzujeme, že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní v příslušném OSH a mají zaplaceny 
členské příspěvky na rok 2016. 

 

 

Razítko a podpis starosty OSH 



                   



 


