
Organizační zabezpečení  
 

Okresní soutěž 

Družstev dorostu a jednotlivců 2019 
 

 

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Prachatice  

ve spolupráci s HZS Prachatice. 

                     

Termín konání:   18.05.2019 

 

Místo konání: Prachatice – sportovní stadion Tatran 

 

ÚČAST:  

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

- 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 2018/2019 

 

Družstva:   13-18 let  Roky narození- 2001 – 2006 

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

Jednotlivci: 

Mladší-  13 -14 let         Roky narození    2005 – 2006 

Střední –    15 -16 let          Roky narození    2003  - 2004 

Starší  -       17 -18 let        Roky narození    2001 – 2002 

 

PŘIHLÁŠKY: 

- vyplněnou přihlášku na počítači odeslat na email osh.prachatice@gmail.com  do 11.05.2019  

       ( případné změny a potvrzení této zaslané přihlášky 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 

                     

PREZENCE: 

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

- občanský průkaz nebo cestovní pas ( u mladších 15 let průkaz zdravotní pojišťovny, při 

postupu na kraj je nutnost mít občanský průkaz nebo cestovní pas) 

- razítko SDH (k potvrzení přihlášky) 

                

ŠTÁB SOUTĚŽE:  

- Velitel soutěže – Študlar Marek 

- Náčelník štábu – Tremmelová Libuše 

- Hlavní rozhodčí – Zaunmüller Václav 

- Hospodář – Šandová Helena 

- Prezence a kontrola průkazů - Soukupová Valerie a Zaunmüller Václav 

- Vedoucí technické čety –    ze soutěže dospělých 

- Sčítací komise – Soukupová Valerie a Zaunmüller Václav 

- Časomíra - OSH Prachatice – SDH Vlachovo Březí 

- Strava –  
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-  

ROZHODČÍ DISCIPLIN:  

- Testy – Študlar Marek (připraví i testy) 

- 4x100m – Rozhodčí ze soutěže dospělých 

- 100m - Rozhodčí ze soutěže dospělých 

- Dvojboj –  Říha Marcel  

- Požární útok – Rozhodčí ze soutěže dospělých 

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

  

STRAVOVÁNÍ: Zajištěno pořadatelem 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Zajištěna pořadatelem 

 

PRŮBĚH DISCIPLÍN: Dle Směrnice platné od 01.09. 2007 s dodatky a organizačního upřesnění 

provedení disciplín uvedeného v tomto OZ. Pozor vydání nového dodatku č.5!!! 

 

 

Časový harmonogram: 

 
- 0700 - 0730 hod Příjezd soutěžních družstev, jednotlivců a rozhodčích - prezence 

- 0740 - 0755 hod Porada rozhodčích / porada vedoucích družstev 

- 0800 - 0815 hod Nástup soutěžních družstev a rozhodčích 

- 0815 - 0830 hod Trénink  

- 0830 – 1000 hod Štafety 4 x 100m + Testy jednotlivci 

- 1030 - 1200 hod 100m s překážkami dorostenci + testy dorostenky družstva  

- 1200 - 1300 hod  100m s překážkami dorostenky+ požární útoky dorostenci 

- 1300 – 1445 hod Dvojboj jednotlivců 

- 1300 – 1445 hod Požární útoky dorostenky + testy dorostenci družstva 

- 1500 hod   Předpokládaný nástup soutěžních družstev – vyhodnocení 

 
PROVEDENÍ DISCIPLÍN:  

 

Štafeta 4 x 100m :(doba přípravy max. 5 min) 

- Na prvním úseku je domeček nahrazen oknem. Obě kategorie budou na čtvrtém úseku 

přenášet ruční hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na 

podložce do doby proběhnutí závodníka cílem.  

- Ruční hasicí přístroj jednotný - dodá pořadatel. Každé družstvo má možnost dvou pokusů. 

V prvním i ve druhém pokusu mohou startovat stejní závodníci. 
 

Běh 100m s překážkami:(Doba na provedení pokusu 2 min) 

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

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

- Možnost startu 7 členů družstva, započítávat se budou 5 nejlepších časů, každý má 

možnost dvou pokusů. 

- Kategorie družstva dorci + jednotlivci dorci starší a družstva dorky + všechny 

kategorie dorky běží dle rozpisu kategorií M a Ž, jednotlivci mladší a střední po 

kategorii ženy. 
 
Požární útok:(doba přípravy max. 5 min) 

− Provádí se s nastartovaným jednotným strojem. Při nezavodnění čerpadla do jedné 

minuty rozhodčí základny pokus ukončí.  

− V případě poruchy stroje bude tento vyměněn za náhradní, časy předchozích družstev 

budou platné a pokusy nebudou opakovány. 

− Dva pokusy. Terče nástřikové. Proudnice budou jednotné. 

− V době přípravy lze namontovat svůj přechod pro savice.  

− Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době přípravy. 



− Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit!!! 

− Lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část II. pravidlo 47 odst. 10. 

− Na všech postupových soutěžích je povinné použití přetlakového ventilu. 

− Savice, sací koš a rozdělovač dle stanovených technických podmínek.  

 

 

Ostatní: 

− na disciplínu dvojboj jednotlivců budou soutěžící nastupovat v pořadí určeném pro běh  

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

− pokud při plnění disciplíny závodníkovi sklouzne přilba z hlavy na temeno a zůstane viset 

za podbradní pásek, musí závodník přerušit svou činnost a přilbu si řádně nasadit 

− materiál zapůjčený od jiného kolektivu, bude posuzován jako vlastní 

− všichni vlastní propisku na psaní testů!!! 

− při 100 m s překážkami a štafetě 4 x 100 m 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 

− 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  16. 06. 2019 v Táboře postupují vítězové okresních kol + tři 

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

 

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  26.02.2019  

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Prachatice 

                                                                    

 

Náměstek pro mládež – Zaunmüller Václav   Vedoucí ORM – Soukupová Valerie 
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P Ř I H L Á Š K A  

do Okresního kola družstev DOROSTU konané 18. 05. 2019 v Prachaticích      

 

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

 

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

  

JMENÝ SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA A ROZPIS NA JEDOTLIVÉ DISCIPLÍNY 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

100 

m 

* 

štafet

a I. 

*  

štafet

a 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. 

 

                 

Vedoucí družstva: ………………………… Kontaktní telefon: ……………………….   ...……………… 

                                    příjmení a jméno                                                                                           podpis   

Řidič: ………………………     

            příjmení a jméno 

 

POTVRZENÍ SDH: 

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

členské příspěvky na rok 2019. 
 

                        

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. 



 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA  
do Okresního kola jednotlivců DOROSTU  konané 18.05.2019 v Prachaticích 

 
        SDH :  __________________________________________________ 

 

         

        Kategorie:  dorostenka jednotlivkyně  dorostenec jednotlivec 

 

                 mladší                     střední                     starší** 

 
** nehodící se škrtněte 

Jméno a příjmení datum 

narození 

bydliště podpis 

    

    

    

    

    

 
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:………………………………………………………….…  

                                         

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

 

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 SDH: 
Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2019. 
 
 

      ------------------------------------ 
      Razítko a podpis SDH 

 

 

 

 

 

   


