
Organizační pokyny k okresnímu kolu dorostu 

ročníku 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel:        SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Hodonín 

 

Termín konání:                   15. května 2022  

                                        

Místo konání:                    sportovní stadion Velká nad Veličkou 

 

 

 



Účast: Všechny kolektivy dorostu a jednotlivci i ti, kteří se nezúčastnili ZPV  

Věkové kategorie dorostu:  

• kategorie družstva rok narození:    2004 – 2009 

• kategorie mladší rok narození:        2008 – 2009  

• kategorie střední rok narození:       2006 – 2007 

• kategorie starší rok narození:          2004 – 2005  

  

Časový harmonogram:  

příjezd družstev:        do 8:00  

prezence:          8:00 – 8:30  

porada rozhodčích, vedoucích:   8:30  

nástup:          8:45  

zahájení plnění disciplín:     od 9:00  

předpokládaný konec:      16:00  

  

  

Doprava:  

Na vlastní náklady. Svoz zabezpečte osvědčeným způsobem požárními vozidly.  

  

  

Stravování:  

OSH + individuálně v místě konání soutěže  

  

Podmínky soutěže:  

  

Nejpozději do 10.5.2022 zašlete čitelně vyplněnou přihlášku na adresu:  

ormhodonin@seznam.cz  
  

V přihlášce musí být vyznačeno, který soutěžící poběží danou disciplínu, v případě štafety i 

který pokus. V disciplíně Běh na 100m překážek budou zaznačení soutěžící startovat dle 

pořadí v přihlášce.  

  

  

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu startovní listiny.  

  

  



Soutěž proběhne dle směrnic dorostu s platnými úpravami, uvedenými v těchto 
propozicích.  

  

1. Soutěž bude provedena dle Směrnic dorostu s platnými dodatky.  

2. Startovní pořadí družstev rozlosuje štáb soutěže.  

3. Při soutěži nebude prováděna disciplína výstup na cvičnou věž.  

4. Technické podmínky k disciplíně požární útok:  

a. lze použít pojistky proti rozpojení hadic  

b. budou použity sklopné terče  

c. značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době 

přípravu pokusu  

d. na soutěži je povinné použití jednotného přetlakového ventilu  

e. pro požární útok musí být použity široké hadice dle směrnic dorostu  

f. budou použity vlastní proudnice, ne jednotné  

g. požární útok proběhne na 2 pokusy  

5. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí (mimo nářadí, které dodává 

pořadatel). 

6. Bude použit jednotný stroj PS 12. 

7. Na prvním úseku štafety bude použita pro všechny kategorie překážka s oknem. 

8. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž 

dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré 

technické a věcné prostředky Po použité v disciplínách požárního sportu odpovídají 

Směrnice dorostu, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.  

9. Po prezenci proběhne přejímka nářadí. 

10. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově 

prováděna před i po skončení pokusů.  

11. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:  

a. Sportovní oděv a sportovní obuv, celé družstvo musí být ustrojeno jednotně  

b. Rozhodčí – modrá nebo červená polokošile, kalhoty/ sukně, popř. PS II  

12. Na slavnostní nástup a vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsané ústroji.   

13. Při podání protestu či odvolání bude vybírána kauce ve výši 500,-Kč, protest bude 

přijat pouze na tiskopisu.  

14. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je 

nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání  

15. Počet rozhodčích může být upraven podle místních podmínek  

16. Povrch drah:  

a. PÚ – travnatý povrch  

b. běh 100 m s překážkami – tartan 

c. Štafeta 4 x 100m – tartan 

  



  

Při prezenci odevzdají vedoucí družstev:  

  

• originál přihlášky do soutěže, kterou vedoucí družstva zaslal do 10.5.2022 na email  

• členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného 

postupového kola s fotografií. Bez úplného členského průkazu nebude závodníkovi 

start umožněn  

 

kontrola totožnosti: při nástupu k plnění disciplín nebo v průběhu soutěže bude prováděna 

namátková kontrola totožnosti závodníků (občanský průkaz a členský průkaz)  

  

  

Štáb soutěže:  

  

Velitel soutěže:       Martin Lipár      SDH Velká nad Vel. 

Hlavní rozhodčí:      Ing. Tomáš Letocha     SDH Rohatec 

Prezence:        Dagmar Skořepová   SDH Rohatec   

Sčítací komise:      Mgr. Jana Trojancová    SDH Petrov  

                   

  

  

Rozhodčí disciplín:  

  

     

požární útok:      Igor Zelinka     SDH Ratíškovice  

štafeta 4 x 100 m:     Mgr. Zdeněk Harca   SDH Milotice 

běh na 100 m:      Mgr. Jaroslava Příkaská   SDH Ratíškovice  

dvojboj:        Jakub Poštolka     SDH Vnorovy 

test PO:        Mgr. Jana Trojancová    SDH Petrov  

přejímka nářadí:   Michal Plášek   SDH Vracov 

  

  

 UPOZORNĚNÍ:  

  

Požární útok, štafety a běh na 100m s překážkami budou měřeny elektronickou časomírou.  

Okresní kolo dorostu bude probíhat současně s okresním kolem požárního sportu. Pokud 

bude dorostenec startovat i za družstvo požárního sportu, bude tento dorostenec startovat 

2x. Jednou za dorost a jednou za družstvo v PS. Nebude se mu jeden dosažený čas např. na 

100m s překážkami započítávat do obou kategorií.  

  

 



Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem 

k vyloučení ze soutěže.  

  

Předpokládaný harmonogram soutěže:  

  

DOROST              POŽÁRNÍ SPORT  

Požární útok            běh na 100m s překážkami  

Běh na 100m s překážkami        požární útok  

Dvojboj              štafeta 4 x 100m  

Štafeta 4x100m  

Test PO průběžně  

  

  

  

  

  

  

  

Mgr. Jana Trojancová v.r.  Miroslav Kuchař v.r.  Ing. Tomáš Letocha 
      vedoucí OORM                    starosta OSH      hlavní rozhodčí 
  

  

  

  

  

 

  


