
Organizační zabezpečení 
 

Okresní soutěž 

Družstev dorostu a jednotlivců 2022 

 

                                                             
 

Pořadatel:  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Prachatice ve spolupráci s HZS Prachatice. 

                     

Termín konání:   04. 06. 2022 

Místo konání: Prachatice – sportovní stadion Tatran 

 

ÚČAST:  

- družstva dorostenců a dorostenek (sedmičlenný kolektiv + 1 náhradník + 1vedoucí + 1 řidič + 

1 člen technické čety)                                                                                                                            

- jednotlivci z každého SDH v jednotlivé kategorii + 1 vedoucí + 1 rozhodčí z každého SDH  

- štáb soutěže 

- technická četa a časomíra 

- hosté 

 

Kategorie dorostu pro ročník 2021/2022 

 

Družstva:   13-18 let  roky narození- 2004 – 2009 

V družstvu mohou soutěžit pouze dva členové, kteří v roce ukončení ročníku soutěže dovrší 13 let. 

 

Jednotlivci: 

mladší-  13 -14 let         roky narození    2008 - 2009 

střední –    15 -16 let          roky narození    2006 - 2007 

starší  -       17 -18 let        roky narození    2004 - 2005 

 

PŘIHLÁŠKY: 

- vyplněnou přihlášku na počítači odeslat na email osh.prachatice@gmail.com  do 01.06.2022 

do 19,00 hod  (případné změny a potvrzení této zaslané přihlášky provedete u prezence) 

 

VÝSTROJ:  

- kolektivy dle směrnice platné od 1. 9. 2007 + dodatky 

- rozhodčí, štáb soutěže a vedoucí kolektivů vycházkový stejnokroj nebo PS II 

 

DOPRAVA: družstva a jednotlivci na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným SDH 

   parkování – na parkovišti před stadionem 

PREZENCE: 

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

- občanský průkaz nebo cestovní pas (u mladších 15 let může být průkaz zdravotní pojišťovny)  

- razítko SDH (k potvrzení přihlášky) 

 

STRAVA: zajištěno pořadatelem 

mailto:osh.prachatice@gmail.com


 

ZDRAVOTNÍ  SLUŽBA: zajištěna pořadatelem 

 

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ:  

- OSH Prachatice + finanční prostředky poskytované SH ČMS k účelu uspořádání postupových 

kol (okresních a krajských) jsou v roce 2022 čerpány z dotace podané NSA. 

 

ŠTÁB  SOUTĚŽE:  

- velitel soutěže – Študlar Marek 

- náčelník štábu – Tremmelová Libuše 

- hlavní rozhodčí – Zaunmüller Václav 

- hospodář – Šandová Helena 

- prezence a kontrola průkazů – Šandová Helena, Tremmelová Libuše 

- vedoucí technické čety – ze soutěže dospělých 

- sčítací komise – Šandová Helena, Talafous Ondřej 

- časomíra - OSH Prachatice – Marek Tomáš 

- strava – OSH Prachatice – Soukupová Valerie 

 

ROZHODČÍ  DISCIPLIN:  

- testy – Študlar Marek (připraví i testy)  

- 4x100m – Brabcová Jana 

- 100m – Miklasová Petra 

- dvojboj –  Zaunmüller Václav 

- požární útok – Marek Jan 

- pomocní rozhodčí budou přiděleni z řad vedoucích zúčastněných družstev a jednotlivců. 

 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM: 
- 07

00
 - 07

30
 hod příjezd soutěžních družstev, jednotlivců a rozhodčích - prezence 

- 07
40

 - 07
55

 hod porada rozhodčích / porada vedoucích družstev 

- 08
00

 - 08
15

 hod nástup soutěžních družstev a rozhodčích 

- 08
15

 - 08
30

 hod trénink  

- 08
30

 - 10
00 

hod štafety 4 x 100m + Testy jednotlivci 

- 10
30 

- 12
00

 hod 100m s překážkami dorostenci + testy dorostenky družstva  

- 12
00 

- 13
00  

hod 100m s překážkami dorostenky+ požární útoky dorostenci 

- 13
00 -

 14
45  

hod dvojboj jednotlivců 

- 13
00 -

 14
45  

hod požární útoky dorostenky + testy dorostenci družstva 

- 15
00 

hod    předpokládaný nástup soutěžních družstev – vyhodnocení 

 

PRŮBĚH  DISCIPLÍN:  
- dle Směrnice pro celoroční činnost dorostu včetně výkladu platné od 09.  2007 a všech 

dodatků (č. 1, 2, 3, 4, 5). Dle organizačního upřesnění provedení disciplín uvedeného v tomto 

OZ.  

 
POŘADÍ NÁSTUPU NA DISCIPLÍNY: dle startovní listiny 

 

PROVEDENÍ  DISCIPLÍN: 

 

Štafeta 4 x 100m :  

- bude probíhat na tartanovém ovále 

- na prvním úseku je domeček nahrazen oknem.  

- z důvodu ochrany tartanového povrchu bude v prostoru rozdělovače dráha ošetřena 

ochranným pásem 

 

 

 



Běh 100m s překážkami: 

- bude probíhat na tartanovém povrchu. 

- po úspěšném proběhnutí závodníka přes kladinu si okamžitě staví hadice další, rozdělovač 

staví pověřená osoba týmu na pokyn rozhodčího. Dále dle směrnic.  

- kategorie družstva dorostenci + jednotlivci dorostenci starší a družstva dorostenky + všechny 

kategorie dorostenky běží dle rozpisu kategorie muži a ženy. Jednotlivci dorostenci mladší a 

střední běží po kategorii ženy.  

- z důvodu ochrany tartanového povrchu bude v prostoru rozdělovače dráha ošetřena 

ochranným pásem 

 

Testy: 

- všichni vlastní propisku na psaní testů!!! 

 

Dvojboj: 

- bude probíhat na tartanovém povrchu. 

- na disciplínu dvojboj jednotlivců budou soutěžící nastupovat v pořadí určeném pro běh100m  

překážek (čísla, která mají soutěžící za družstva, budou přeskočena) 

 

Požární útok: 

- bude probíhat na tartanovém a travnatém povrchu. 

- provádí se s nastartovaným jednotným strojem PS 12. Při nezavodnění čerpadla do jedné 

minuty rozhodčí základny pokus ukončí.  

- dva pokusy  

 

Další ustanovení: 

- pořadatel dodá překážky, základny, PS 12, proudnice na PÚ, nádrže, přetlakové ventily, terče, 

PHP na dvojboj a štafetu 4x100m, startovní bloky. 

- v případě poruchy stroje bude tento vyměněn za náhradní, časy předchozích družstev budou 

platné a pokusy nebudou opakovány. Při poruše časomíry se měří ručně a předchozí pokusy 

se nebudou opakovat. 

- materiál zapůjčený od jiného kolektivu, bude posuzován jako vlastní. 

- na 100 m s překážkami, štafetě 4 x 100 m a dvojboji budou použity překážky s tartanovou 

úpravou.  

- kontrola technických parametrů nářadí, použitého k soutěži, bude prováděna namátkově před i 

po skončení pokusu. 

- pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech a materiálu, 

pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

- chodit s kolektivem a jednat za kolektiv smí pouze vedoucí kolektivu, označen vlastní reflexní 

vestou 

- v prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. 

- zákaz vstupu na travnaté fotbalové hřiště. 

- v průběhu soutěže může být provedena namátková kontrola požívání alkoholu dechovou 

zkouškou. 

 

Na krajskou soutěž dorostu  19. 06. 2022 ve Strakonicích postupují vítězové okresních kol + tři 

dorostenky jednotlivkyně a tři dorostenci jednotlivci. (Vítězové jednotlivých kategorií)  

 

Přihlášky na krajskou soutěž odeslat nejpozději do 8. 6. 2022 na email osh.prachatice@gmail.com                         

Z OSH je společně odešleme v jednom emailu do Strakonic. 

Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto organizačním zabezpečení. 

Případné dotazy k soutěži podá Zaunmüller Václav tel. 777 710 406 email: zaunmullerv@seznam.cz 

 

Schválené OZ na poradě ORM dne 05. 04. 2022  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Prachatice 

 

Náměstek pro mládež – Zaunmüller Václav   Vedoucí ORM – Študlar Marek 

mailto:osh.prachatice@gmail.com
mailto:zaunmullerv@seznam.cz


 

 

 

P Ř I H L Á Š K A  

do Okresního kola družstev DOROSTU konané 04. 06. 2022 v Prachaticích      

 

SDH : ………………………………………………………………………………. 

 

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

  

JMENÝ SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA A ROZPIS NA JEDOTLIVÉ DISCIPLÍNY 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

100 m 

* 

štafeta 

I. 

*  

štafet

a II.  

*  

útok 

*  

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Členové družstva 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. 

 

Vedoucí družstva:                                             Tel:          Podpis :………………                                                                 

Člen technické čety:                                          Tel:                                                                                 

Řidič:                                            

 

POTVRZENÍ SDH: 

Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají zaplaceny 

členské příspěvky na rok 2022. 
                        

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.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PŘIHLÁŠKA  
       

      do Okresního kola jednotlivců DOROSTU  konané 04. 06. 2022 v Prachaticích 

 
        SDH :  __________________________________________________ 

 

         

        Kategorie:  dorostenka jednotlivkyně  dorostenec jednotlivec** 

 

                 mladší                    střední                     starší** 

 

** nehodící se škrtněte 

Jméno a příjmení datum 

narození 

bydliště  

    

    

    

    

    

 
Přihlášení 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 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. 
 

Vedoucí jednotlivce/jednotlivkyně: 
  

Jméno, příjmení:                                                               Podpis:........................... 

 

Kontaktní telefon: 

                                    

Jeden rozhodčí za SDH účastnící se soutěže jednotlivců: 
 

Jméno,příjmení:  

 
 
POTVRZENÍ SDH: 

Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2022. 
 
 

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

      Razítko a podpis SDH 

 

 

 

 

 

 



Rozpis rozhodčích soutěže PS a dorostu PT 4. 6. 2022 
 

100m překážek 
Rozhodčí disciplíny           Miklasová Petra 
Pomocník RD          Marcel Říha 
Startér                                  Zimandl Josef 
 

Dráha    1. dráha  2. dráha 
Bariéra     Rybák  Jiří     Šabouk František 
Kladina    Draslar Milan  Ledinský Jakub 
Rozdělovač a spoj hadic  Bartoš Marek ml. Pauch Jaroslav 
Cíl    Babka Vlastimil  Přída Miroslav 
 

Štafeta 4X100m překážek 
Rozhodčí disciplíny          Jana Brabcová 
Pomocník RD         Marcel Říha 
Startér                                 Vozandych Petr 
 

Dráha    1. dráha  2. dráha 

Okno   Bartoš Marek   Sýkora Pavel 
1. Předávka  Babka Vlastimil  Draslar Milan 
Bariera/ přeskok Vendula Říhová  M. Slanec 
2. Předávka   Rybák Jiří   Šabouk František 
Kladina/ rozdělovač Hundsnurscher J.  Ledinský Jakub 
3. Předávka/ 
pásmo odpojení   Pauch Jaroslav     Přída Miroslav 
Cíl/ hasící přístroj Molitor Miroslav  Myslík Radoslav 
 

Požární Útok 
Rozhodčí disciplíny           Marek Jan 
Pomocník RD           Fencl František 
Startér                                  Zimandl Josef 
 

Spoj savic, koš   Vozandych Petr 
Terče    Myslík Radoslav Hundsnurscher j. 
 

Testy 
Rozhodčí disciplíny           Študlar Marek 
Pomocník RD           Pavelka Miroslav 
 

Dvojboj 
Rozhodčí disciplíny           Zaunmuller Václav 
Zapisovatel          Václavík Josef  
Startér                                                         Mikeš František   
Časoměřiči                                           3x  Rozhodčí z přihlášek  kategorie jednotlivců 
 

 

 

 

 

 



Zabezpečení okresního kola I. + okres dorostu TATRAN Prachatice 4. 6. 22 
 

HZS: 

Pátek 3. 6. 2022     17.hod HZS + OSH  nakládání 

na sobotu 4. 6. 2022      11.hod. cisterna na doplňování vody – HZS Marcel 
 

Materiál Počet Umístění Kdo zařídí 

Káď 1 OSH sklad Jarda 

Základna 1 OSH sklad Jarda 

Kladina 2 OSH sklad, SDH Žernovice Jarda + Vašek  

Příčné břevno 2 OSH sklad Jarda 

Okno 2 OSH sklad Jarda 

Podložky pod překážky a troják   vyřeší Marcel s Markem 

PHP PS 2 Marcel Marcel 

PHP dorost 2 Marek Tvrzice Marek 

Bariera 2 m 2 nebo 1 OSH sklad, HZS sklad Jarda 

Desky pod PHP 2  Vašek 

Bariera 1,70 m dorost 2 nebo 1 OSH sklad, SDH Svatá Maří Jarda, Vašek 

Pytle s pískem 16  vyřešit nákup 

Vozík na přepravu 12 OSH sklad Jarda 

hadice – startovní čáry      1 OSH sklad Jarda 

hydrant na doplňování   Jarda 

Hadice od přetl. ventilu dorost 1  Jarda 

Přetlakový ventil 1 kancelář Vašek 

Startovní bloky 2 OSH sklad Jarda 

Radiostanice  Domluvit na VV Volary, Lhenice 

PPS12 2 SDH Tvrzice Marek 

Klíče, šrouby, matky 17,19,24 kufřík OSH kancelář Marek protože ho hlídá 

Hřeby na opravu náběhů   OSH sklad Jarda 

Časomíra+brány+nástřiky  Tomáš Marek Marek 

Přístřešek časomíra          2 Tomáš Marek, OSH sklad Marek, Jarda 

Stůl časomíra                  2 OSH sklad Jarda 

Kobercové pásky  5  Koupit Jarda 

Pásmo, kolečko,  Kancelář Jarda 

Prodlužovací kabel  kancelář Helenka, Líba 

    

Vesty pracovní četa  kancelář Helenka, Líba 

Praporky  kancelář Helenka, Líba 

Startovní čísla / dvě sady  kancelář Helenka, Líba 

Stopky  Kancelář Helenka, Líba 

Plachta NSA                              kancelář Helenka, Líba 

Tiskárny, papíry, toner                   kancelář Helenka, Líba 

Razítko, lepenka, fixy, nůžky  kancelář Helenka, Líba 

Stravenky, PPD, VPD     kancelář Helenka, Líba 

Ceny, poháry                                    kancelář Líba 

Prezenční listiny  kancelář Líba 

Výsledkové tabulky   kancelář Helenka 

Diplomy  kancelář Helenka 

Desky pro zapisovatele  kancelář Helenka, Líba 

Startovní listiny   domluvit 

Testy dorost   Marek 

Propisky 10 kancelář Helenka 

Záložní tiskárna 1 Marek Tvrzice Marek 

    

ozvučení   Zajistit přenosný mikrofon Líba  

VIP   Líba 

Klíče od Tatranu   Líba 

Záchranka na telefonu   Marcel 

Media   Vašek 

    

Strava + pití   Valča, Líba 

Tácky, pytle do košů   Valča, Líba 

Voda pro rozhodčí   Valča, Líba 

Pípa  Domluvit na VV Valča 



 


