ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOROSTU
DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ
2021

Pořadatel:
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje
OSH České Budějovice
Termín konání:
20.6.2021

Místo konání:
Stadion SKP České Budějovice

Účast:

Družstva dorostenců a dorostenek z okresních kol (sedmičlenná družstva + 1 náhradník, 1 vedoucí a
1 řidič) + další družstva dle rozhodnutí VV KSH Jihočeského kraje ze dne 19.5.2021
Jednotlivci dorostenci a dorostenky(vítězové jednotlivých kategorií z okresních kol) + 1 vedoucí
s každým jednotlivcem.
5 rozhodčích z každého okresu
Štáb soutěže, technická četa a časomíra, starostové OSH.
Přihlášky:
V počítači vyplněnou přihlášku zaslat na email: hasici@oshcb.cz nejpozději do 14.6.2021. 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.
Případné dotazy na telefonním čísle: 724079701
Originál přihlášky, potvrzený příslušným OSH, odevzdá vedoucí při prezenci. Případné změny
nahlásí při prezenci a červeně na přihlášce zvýrazní.
Ústroj:
Družstva a jednotlivci dle Směrnice platné od 1. 9. 2007 a všech dodatků.
Rozhodčí, štáb soutěže a vedoucí kolektivů vycházkový stejnokroj nebo PS II, rozhodčí mohou mít
červená trika.
Každý rozhodčí vlastní stopky.
Doprava družstev:
Na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS.
Prezence:
Vedoucí družstva a jednotlivců předloží členské průkazy SH ČMS všech členů družstev s 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.
Vzhledem k mimořádné situaci nebude probíhat kontrola přestupů, závodníci však musí mít
bydliště v Jihočeském kraji.
Pokud se nezmění situace, bude pro účast na soutěži nutné přivézt vyplněné čestné prohlášení
o testování členů družstva apod. potvrzené zákonným zástupcem. Čestné prohlášení předloží i
vedoucí a rozhodčí.
Prezence rozhodčích a jednotlivců proběhne na stadionu v určených prostorách.
Štáb soutěže:
Náčelník štábu
Pavel Hronek
Velitel soutěže
Jiří Valenta
Hlavní rozhodčí
Libuše Tremmelová
Hospodář
Ilona Hrubešová
Prezence rozhodčích
Jana Ranglová
Prezence družstev a jednotlivců Ilona Hrubešová, Jiřina Gramanová
Vedoucí technické čety
SDH Nové Hrady Údolí
Časomíra
OSH + SDH Lišov, SDH Strážkovice, Bauer
Sčítací komise
Theodor Matouš
Hlasatel
Jaroslav Vlášek
Předpokládaný časový harmonogram soutěže:

07:30 – 09:00 hod
07:30 – 08:00 hod
08:00 – 08:30 hod
08:00 – 08:30 hod
08:30 – 08:45 hod
09:00 hod
09:00 – 11:00 hod
09:00 – 11:00 hod
09:30 - 11:30 hod
11:00 – 13:00 hod
12:30 – 14:30 hod
12:00 – 14:00 hod
13:45 – 14:45 hod
13:30 - 15:00 hod
15:30 hod

prezence družstev a příp. seznámení se strojem
prezence rozhodčích
prezence jednotlivců
porada rozhodčích
porada rozhodčích a vedoucích družstev a jednotlivců
zahájení soutěže
100 m s překážkami dorostenky jednotlivkyně, po nich družstva
PÚ dorci
testy jednotlivci, jednotlivkyně, po nich družstva dorostenců, která mají oba
útoky
oběd
100 m s překážkami dorostenci + starší jednotlivci a ve 3. dráze mladší a
střední jednotlivci
PÚ dorky
dvojboj jednotlivci všechny kategorie
testy družstva dorky
nástup, vyhodnocení

Stravování:
SDH Dolní Bukovsko
Zdravotní služba:
Zajištěna pořadatelem (Jiřina Gramanová)
Průběh disciplín:
Dle Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, platné od 01.09.2007, včetně všech výkladů
a dodatků a dle ustanovení uvedených v tomto OZ.
Případné překážení se bude posuzovat podle pravidel požárního sportu (neúmyslné překážení
jinému závodníkovi nebude hodnoceno jako neplatný pokus). V případě, že bude podán
protest na překážení, a ten bude shledán oprávněným, bude poškozenému závodníkovi
umožněno pokus opakovat.
100m s překážkami:
Dorostenci na tartanu ve 3 drahách. Družstva dorostenců a kategorie starších jednotlivců provádí
své pokusy v 1. a 2. dráze. Mladší a střední jednotlivci ve dráze číslo 3. Dorostenky všechny
kategorie ve 3 drahách. Disciplínu může plnit 7 členů družstva, počítá se pět nejlepších časů.
Doporučujeme nejméně 3 sady hadic. Pro druhé pokusy se dráhy nemění.
Družstva dorostenek a dorostenky jednotlivkyně všech kategorií pokusy provádí v pořadí:
nejprve 1. a 2. pokusy jednotlivkyně, pak družstva.
Družstva dorostenců a dorostenci jednotlivci kategorie starší pokusy provádí v pořadí:
nejdříve 1. pokusy dorostenců jednotlivců kategorie starších, poté 1. pokusy družstev dorostenců 2.
pokusy ve stejném pořadí. Mladší a střední jednotlivci v dráze číslo 3 podle startovní listiny oba
pokusy.

Test:

Proběhne ve stanech dle vylosovaného pořadí. Jednotlivci, jednotlivkyně, po nich družstva dorci,
dorky dle časového plánu.
Dvojboj:
Poběží se na tartanovém povrchu ve dvou drahách. Nejprve proběhnou 1. pokusy všech kategorií
poté 2. pokusy. Začínají dorky mladší, střední, starší, pak dorci – podle startovní listiny.
Požární útok:
K provedení budou použity jednotné stroje Rosenbauer FOX III. Každé družstvo má dva pokusy.
Terče nástřikové. Použití stroje FOX III dle návodu výrobce. Povrch: travnatý
Provedení disciplín:
- Seznámení se strojem – pouze nástavec a půlspojka B
- Materiál na požární útok (základny, kádě, stroje Rosenbauer FOX III, terče a proudnice) a nářadí
na běh na 100 m s překážkami a dvojboj (překážky, PHP 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.
- U disciplíny Požární útok bude v případě poruchy vyměněn stroj 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.
Na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí družstva označený tímto způsobem,
nelze připustit další členy doprovodu. Chodit s družstvem a jednat za družstvo smí pouze vedoucí
družstva, 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:
100 m s překážkami
Testy
Dvojboj jednotlivci
Požární útok

Ludmila Vlášková
Jana Vaněčková
Miroslav Krásl
Jaromír Netolický

Rozlosované pořadí dorostenci:

Rozlosované pořadí dorostenky:

1 ČK
2 PI
3 ČB
4 PT
5 TA
6 ST
7 ČB

1 PT
2 TA
3 ČB
4 PI
5 ST
6 ČK
7 ČB
8 ST

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto organizačním
zabezpečení. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí
družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních
závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o
zdárný a důstojný průběh soutěže.
Vítězná družstva a jednotlivci postupují na MČR v Zábřehu, které se koná ve dnech
3.-5.7.2021. Kompletně vyplněné přihlášky včetně charakteristiky je nutno odeslat e-mailem
ihned po soutěži.
Přílohy:
Plán příjezdu ke stadionu
Přihlášky
Rozpis rozhodčích

Mgr. Jiří Žižka
starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje

PŘIHLÁŠKA
do krajského kola družstev DOROSTU Jihočeského kraje, konané 20.06.2021 v
Českých Budějovicích
SDH (PŘIHLAŠOVATEL): ………………………………………………………
OKRES:…………………………………………..…...............................................
KATEGORIE:............................................………………………………………...
JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA A ROZPIS NA JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

bydliště

100 m

útok

*

*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Přihlašovatel čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení, že zdravotní stav
přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují, a že veškerá výstroj a
výzbroj, které budou přihlášení při soutěži používat, odpovídá ustanovením Směrnice dorostu SH ČMS.

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 soutěžit. Ve sloupci „útok“ se
závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
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 2021.
-----------------------------------Razítko a podpis starosty OSH

PŘIHLÁŠKA
do krajského kola jednotlivců DOROSTU Jihočeského kraje, konané 20.06.2021 v
Českých Budějovicích
SDH : __________________________________________________
Okres : _________________________________________________
Kategorie:

dorostenka jednotlivkyně
mladší

dorostenec jednotlivec
střední

starší**

** nehodící se škrtněte
Jméno a příjmení

datum
narození

bydliště

Vedoucí jednotlivce/jednotlivkyně:
Jméno, příjmení:………………………………………………………….…
Bydliště:………………………………………………………………………….
Podpis:.............................................................................. .

Přihlašovatel čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení, že zdravotní stav
přihlášené/přihlášeného je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašuje, a že veškerá
výstroj a výzbroj, které bude při soutěži používat, odpovídá ustanovením Směrnice dorostu SH ČMS.

POTVRZENÍ OSH:
Potvrzujeme, že soutěžící je řádně registrovaná/ý v příslušném OSH a má zaplaceny členské příspěvky
na rok 2021.

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

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

V souvislosti s epidemiologickou situací česně prohlašuji, že:



jsem v posledních sedmi dnech postoupil(a) PCR test s výsledkem
negativní



jsem v posledních 72 hodinách postoupil(a) antigenní test s výsledkem
negativní

 jsem prodělal(a) laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, přičemž
od pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní



jsem absolvoval(a) očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace
první očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá
dávka



jsem absolvoval(a) očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace
první očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá
dávka



jsem absolvoval(a) očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace
první očkovací látky v případě jednodávkového systému uplynulo nejméně
14 dní, ale ne více než 9 měsíců

Jméno, příjmení
------------------------------------------------------OSH / SDH
------------------------------------------------------Datum, podpis
-------------------------------------------------------

KRAJ DOROST 2021 ČESKÉ BUDĚJOVICE
20.6.2021

ROZPIS

ROZHODČÍCH

Časový harmonogram:

07:30 – 09:00 hod
07:30 – 08:00 hod
08:00 - 08:30 hod
08:00 – 08:30 hod
08:30 – 08:45 hod
09:00 hod
09:00 – 11:00 hod
09:00 – 11:00 hod
09:30 – 11:30 hod
11:00 – 13:00 hod
12:30 – 14:30 hod
12:00 – 14:00 hod
13:30 – 15:00 hod
13:45 – 14:45 hod
15:30 hod

prezence družstev, jednotlivců a seznámení se strojem
prezence rozhodčích
prezence jednotlivců
porada rozhodčích
porada rozhodčích a vedoucích družstev a jednotlivců
zahájení soutěže
100 m s překážkami dorostenky
požární útok dorostenci
testy
oběd
100 m s překážkami dorci
požární útok dorostenky
testy
dvojboj jednotlivci všechny kategorie
nástup, vyhodnocení

Pozn: nástup na disciplíny – RD 15 min. předem, ostatní rozhodčí 10 min. předem.
Po ukončení disciplíny donesou výsledky sčítací komisi RD a zapisovatel společně. Vyčkají do ukončení
zpracování výsledků – nutný podpis RD na výsledkové listině.

)
Běh na 100 m s přek. (3 dráhy) DORKY(9,00-11,00), DORCI (12,30-14,30)

1. dráha
Rozhodčí disciplíny
Startér
Pomocník startéra
Překážka
Kladina
Rozdělovač
Spojení hadic
Cíl

Halama Petr
Vaněk Pavel
Grech Stanislav
Poslušná Denisa
Jírovec Milan

Zapisovatel

2. dráha
3. dráha
Vlášková Ludmila
Pindryč Bohuslav
Červák Jiří , Kofl Vladislav
Homolková Hana
Čihák Jiří
Vávrová Edita
Urbanová Helena
Zaunmüller
Václav
Ranglová Jana

Ptáková Kateřina
Poslušný Pavel
Krásl Michal
Pavelka Miroslav
Hojek Václav

3. dráha se odpoledne po odběhnutí obou pokusů mladších a středních jednotlivců přesouvá
na dvojboj

Test PO (9,30-11,30,13,30-15,00)
Rozhodčí disciplíny
Rozhodčí
Rozhodčí
Rozhodčí
Rozhodčí

Vaněčková Jana
Jáchymová-Chvostová Marie (Odpoledne dvojboj)
Trávníková Stanislava
Widlová Marta
Kusáková Miroslava

Dvojboj JEDNOTLIVCI (2 dráhy) (13,45-14,45)
1. dráha
Rozhodčí disciplíny
Startér
Překážka+PHP
Cíl
Zapisovatel

2. dráha
Krásl Michal
Bauer V.

Poslušný Pavel
Hojek Václav

Pavelka Miroslav
Jáchymová-Chvostová Marie
Ptáková Kateřina

Požární útok DOROST (2 dráhy)( dorci 9-11,00, dorky 12,00-14,00)
1. dráha

2. dráha

Netolický Jaromír

Netolický Jaromír

Klečka Jaroslav

Klečka Jaroslav

Novotný Jiří

Novotný Jiří

Jáchym Jaroslav

Študlar Marek

Raď Ivan

Křivská Pavla

Terč 1

Blecha Stanislav

Hazuková Edita

Terč 2

Syrová Věra

Dlouhá Denisa

Hrubešová Ilona

Hrubešová Ilona

Rozhodčí disciplíny
Startér
Pomocník startéra
Základna
Koš

Zapisovatel

