
                                                                
 

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje 

 

veřejné kurzy sportovní přípravy dorostu v požárním sportu. 
 

Účelem kurzů je zimní sportovní příprava budoucích zájemců o zařazení do reprezentačních týmů dorostu 

v požárním sportu pro rok 2019.  

Zimní příprava bude v roce 2019 probíhat na třech místech tak, aby byla dostupnější místu bydliště zájemců. 

 

V roce 2019 budou sestaveny dva reprezentační týmy: dorostenci a dorostenky.  

Jmenování členů proběhne nejpozději do 30.6.2019 na základě nominací reprezentačních trenérů.  

Kritéria pro nominaci:  1)  dosažené výsledky na postupových soutěžích v požárním sportu dorostu 

2) dosažené výsledky v závodech ve výstupu na věž (min. 3 závody 

s elektronickým měřením)  

3) dosažené výsledky v závodech na 100 m ( min. 3 závody, tartanový povrch, 

elektronické měření) 

4) osobní přístup k zimní a jarní přípravě 

5) zkušenosti a dispozice pro týmovou práci 

Vrcholným závodem je MS v požárním sportu v Rusku, Saratov v termínu 8.-15.9.2019. 

Hlavní část přípravy proběhne v prázdninových měsících. 

 

Termíny a místa: 
 

Výstup na věž – centrální kurz:  
Příbram    12.01.2019    celodenní HZS ÚO Příbram 

      23.02.2019   celodenní HZS ÚO Příbram 

 

Všeobecná sportovní příprava dle místa bydliště: 

Plzeň     20.01.2019   9 – 14 hod. atletický tunel 

     16.02.2019   celodenní TJ Lokomotiva  

  

Pardubice    26.01.2019   12 – 17 hod. atletický tunel 

     09.02.2019   12 – 17 hod. atletický tunel 

 

Ostrava    27.01.2019   celodenní atletický tunel 

     10.02.2019   celodenní atletický tunel 

 

Březnové a dubnové termíny budou vyhlášeny v průběhu ledna. 

 

Přípravných kurzů se mohou zúčastnit dorostenci a dorostenky pokud splňují následující stanovené 

výkonnostní limity (osobní rekord v disciplíně): 
 

Ročník narození   Dorostenci   Dorostenky 

 

2005 – 2006    bez limitu   bez limitu 

(doporučena je zkušenost s disciplínou výstup na věž a  

prokazatelná zkušenost s disciplínou běh na 60 m s překážkami) 

2004 – 2003       

100 m překážek   18,00 s a méně  18,70 s a méně 

výstup na věž    8,50 s a méně   8,70 a méně     

 

2002 – 2001 

100 m překážek   17,50 s a méně  18,30 s a méně 

výstup na věž    13,50 s a méně  8,50 s a méně 
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Pro účast v přípravných kurzech je nutné, aby uchazeč splnil aspoň jeden limitní požadavek. 

Konečný seznam účastníků, přesné místo konání a časový rozpis tréninku jednotlivých kategorií bude 

zveřejněn vždy týden před zahájením kurzu na www.dh.cz 

Kurzy jsou bezplatné.  Doprava a strava je ve vlastní režii účastníků. 

 

Nepropásněte termín přihlášení: Přihláška zde http://bit.ly/kurzy-dorost-2019 
Přihlašování na kurzy končí vždy 12 dnů před konáním příslušného kurzu tj. úterý přecházejícího 

týdne před kurzem. 
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