ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOROSTU
DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ
2022
KONANÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA HEJTMANA
JIHOČESKÉHO KRAJE PAVLA HROCHA

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
KSH Jihočeského kraje
OSH Strakonice
ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje
Termín konání: 19.6.2022
Místo konání: Strakonice – sportovní areál na Sídlišti

ÚČAST: Vítězná družstva dorostenců a dorostenek z okresních kol (sedmičlenné
družstvo + 1 náhradník, 1vedoucí, 1řidič), vítězové v jednotlivých kategoriích + jeden
vedoucí s každým jednotlivcem.
5 rozhodčích z každého okresu
Štáb soutěže, technická četa a časomíra, starostové OSH, hosté
PŘIHLÁŠKY: Vyplněnou přihlášku č. 1, zaslat na email orm.strakonice@seznam.cz
nejpozději do 10.6.2022. Na přihlášce je nutno vyznačit závodníky, kteří poběží běh
na 100 m v pořadí, v němž si družstva přejí závodníky nasadit a kontaktní telefon.
Změny ve startovních listinách (přesouvání závodníků) nebudou povoleny. Vyplněnou
přihlášku č. 1 originál, potvrzenou příslušným OSH, odevzdá vedoucí při prezenci,
nebo při změně vyplněnou přihlášku č. 2. originál, potvrzenou příslušným OSH,
odevzdat při prezenci.
ÚSTROJ: Družstva a jednotlivci dle Směrnice platné od 1. 9. 2007 a všech dodatků.
Rozhodčí, štáb soutěže a vedoucí družstev vycházkový stejnokroj nebo PS II, rozhodčí
mohou mít červená trika.

Každý rozhodčí vlastní stopky.
DOPRAVA: Na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS.
PREZENCE: Vedoucí družstev a jednotlivců předloží členské průkazy SH ČMS všech
členů družstva, občanský průkaz, nebo cestovní pas. U mladších 15 - ti let může
vedoucí předložit průkaz zdravotní pojišťovny, kterým bude možno ztotožnit
závodníka. Stručnou charakteristiku kolektivu a jednotlivců, která bude použita při
představování hlasatelem na stadionu.
Prezence rozhodčích proběhne na sportovním areálu v čase uvedeném
v harmonogramu.
ŠTÁB SOUTĚŽE: náčelník štábu
Libuše Tremmelová
velitel soutěže
Michal Krásl
hlavní rozhodčí
Jaroslav Jáchym
hospodář
Marcela Soukupová
tajemník+prezence Marie Jáchymová Chvostová
ved. tech. čety
Petr Bláha
časomíra
Alva Čestice
hlasatel
Roman Přílepek

ČASOVÝ PLÁN 19. 6. 2022
07:00-08:00 prezence družstev, jednotlivců
07:00-08:00 prezence rozhodčích
08:00-08:30 porada rozhodčích
08:30-09:00 porada rozhodčích disciplín a vedoucích kolektivů
09:00 nástup
09:30 zahájení soutěže
09:30-12:00 100m s překážkami dorostenci (družstva, starší jednotlivci)
09:30-12:00 100m s překážkami dorostenky (mladší a střední jednotlivci dorostenci)
(disciplíny 100m s překážkami proběhnou najednou)
11:30-13:30 oběd
13:00-13:45 štafeta 4x100m dorostenci + test dorostenky, jednotlivkyně
14:00-14:45 štafeta 4x100m dorostenky +test dorostenci, jednotlivci
15:00-15:45 dvojboj dorostenky (starší, střední, mladší)
15:45-16:45 dvojboj dorostenci (starší, střední, mladší)
15:00-16:30 požární útok dorostenci – dorostenky
17:30 nástup, vyhodnocení soutěže
STRAVOVÁNÍ: Oběd bude podáván v jídelně Gymnázia Strakonice (cca 200 m od
stadionu).
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Bude zajištěna pořadatelem.
PRŮBĚH DISCIPLÍN: Proběhne dle Směrnice platné od 1. 9. 2007 a všech
dodatků a dle ustanovení uvedených v tomto OZ.
100 m s překážkami bude postavena na tartanu ve dvou drahách. Na disciplínu
100m s překážkami je nutné, aby každé soutěžní družstvo mělo nejméně 2 sady
hadic (z důvodu urychlení disciplíny). Nejprve proběhnou 1. pokusy všech soutěžících
družstev dorostenců a jednotlivců starších, poté 2. pokusy. Na disciplíně 100 m
dorostenky proběhnou oba pokusy družstev, poté oba pokusy jednotlivkyň, po všech
dorostenkách proběhnou první pokusy jednotlivců středních a mladších dorostenců a
poté budou následovat i druhé pokusy jednotlivců středních a mladších dorostenců.
Disciplínu může plnit 7 členů družstva, počítá se pět časů. Disciplína 100m
s překážkami proběhne ve stejný čas pro dorostence a dorostenky. Na druhé pokusy
dojde k výměně drah.
Štafeta 4 x 100 m bude probíhat na tartanovém ovále ve dvou drahách dle
vylosovaného pořadí 1+2,3+4,5+6,7+1,2+3,4+5,6+7. Žebřík k překonání domečku
nesmí být zakončen bodci ani hroty. Konce žebříku je potřeba obalit např. molitanem.

Test proběhne v areálu stadionu. V pořadí dle časového plánu.
Dvojboj se poběží na tartanovém povrchu. Ve dvou drahách.

Požární útok bude probíhat na travnatém povrchu. Každé družstvo má dva
pokusy. Dle vylosovaného pořadí střídavě dorostenci, dorostenky.
Zákaz použití treter.
PROVEDENÍ DISCIPLÍN:
Materiál na PÚ (základny, PMS FOX III, proudnice, nádrže, přetlakové ventily,
nástřikové terče), PHP na štafetu 4x100m, PHP na dvojboj a startovní bloky dodá
pořadatel. Na ostatní disciplíny materiál vlastní. Materiál zapůjčený od jiného
kolektivu, bude posuzován jako vlastní. Kontrola technických parametrů nářadí,
použitého k soutěži, bude prováděna namátkově před i po skončení pokusu. Na
jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení. U disciplíny Požární útok se při
poruše stroje a jeho následné výměně nebudou předchozí pokusy opakovat a je
možno použít vlastní nástavec na přívodní vedení. Při poruše časomíry se měří ručně
a předchozí pokusy se nebudou opakovat.
Čerpadlo u nastartované PMS FOX III si zapíná družstvo po odstartování.
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
jednat za družstvo smí pouze vedoucí, 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.
Rozlosované pořadí dorostenci:
1.
ST-1
2.
ČB-1
3.
ST-2
4.
JH
5.
ČB-2
6.
ČB-3
7.
TA

Rozlosované pořadí dorostenky:
1. ST
2. CB-1
3. JH
4. TA
5. ČB-2
6. PT
7. ČB-3

Příloha: mapka stadionu
přihlášky
rozpis rozhodčích
SH ČMS kraj Jihočeský
Mgr. Jiří Žižka – starosta KSH ČMS

ROZPIS ROZHODČÍ
KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU – STRAKONICE 2022

Časový plán:
07:00 - 08:00 prezence družstev a jednotlivců
07:00 - 08:00 prezence rozhodčích
08:00 - 08:30 porada rozhodčích
08:30 - 09:00 porada rozhodčích disciplín a vedoucích kolektivů
09:00
nástup
09:30
zahájení soutěže
09:30 - 12:00 100m s překážkami dorostenci (starší jednotlivci)
09:30 - 12:00 100m s překážkami dorostenky (střední, mladší jednotlivci)
11:30 - 13:30 oběd
13:00 - 13:45 štafeta 4 x 100 dorostenci + test dorostenky, jednotlivkyně
14:00 - 14:45 štafeta 4 x 100 dorostenky +test dorostenci, jednotlivci
15:00 - 15:45 dvojboj dorostenky (starší, střední, mladší)
15:50 - 16:50 dvojboj dorostenci (starší, střední, mladší)
15:00 - 17:00 požární útok dorostenci , dorostenky
17:30
nástup, vyhodnocení soutěže

Pozn. nástup na disciplíny – RD 15 minut předem, ostatní rozhodčí 10 minut předem.
Po ukončení disciplíny donesou výsledky sčítací komisy RD a zapisovatel společně. Nutný
podpis RD na výsledkové listině.

100 m s překážkami dorostenci
Rozhodčí disciplíny

V.Bubeníček Jindřichův Hradec
I. dráha

II. dráha

Závodčí

ST

Startér

ST

Pomocník startéra

ST1

Překážka

PT3

CK5

Kladina

JH5

PI3

Rozdělovač

CB2

ST2

Spojení hadic

CK3

TA4

Cíl

PI2

CB4

Zapisovatelka

ST

100 m s překážkami dorostenky
Rozhodčí disciplíny

J. Vlášek České Budějovice
I. dráha

II. dráha

Závodčí

ST

Startér

ST

Pomocník startéra

CK1

Překážka

TA2

PT2

Kladina

CK4

ST6

Rozdělovač

JH3

CB3

Spojení hadic

PT5

JH2

Cíl

PI4

TA3

Zapisovatelka

ST

Štafeta 4 x 100 dorostenci
Rozhodčí disciplíny

J.Netolický Tábor
I. dráha

Závodčí
Startér
Pomocník startéra
Domeček
1. předávka
Bariéra
2. předávka
Kladina
Rozdělovač + spoj.hadic
Pásmo odpojení
3. předávka
PHP
Cíl
Zapisovatelka

II. dráha
ST
ST
PI1

TA5

JH1

JH4

CB5

CK2

ST3

PI5

CK5

PT4

TA2

TA3

PT1

CB2

PI2

CB1

CK3

ST4

JH5

PT2

ST5
ST

Štafeta 4 x 100 dorostenky
Rozhodčí disciplíny

J.Vaněčková Písek
I. dráha

Závodčí
Startér
Pomocník startéra
Bariéra s oknem
1. předávka
Příčné břevno
2. předávka
Kladina
Rozdělovač + spoj.hadic
Pásmo odpojení
3. předávka
PHP
Cíl
Zapisovatelka

II. dráha
ST
ST
TA1

TA5

JH1

PI5

CB5

CK2

ST3

CB1

CK5

PT4

TA2

TA3

PT1

CB2

PI2

JH4

CK3

ST4

JH5

PT2

ST5
ST

TEST PO
Rozhodčí disciplíny

D. Síkorová Český Krumlov

Rozhodčí

PT3

Rozhodčí

PI4

Rozhodčí

JH2

Dvojboj
Rozhodčí disciplíny

T.Sklář Strakonice
I. dráha

Startér

II. dráha
ST

Pomocník startéra

CK2

Překážka

CB3

PI3

PHP

PT5

JH3

Cíl

TA4

CK4

Zapisovatelka

ST

Požární útok dorost
Rozhodčí disciplíny
Startér

Dorostenci
D. Síkorová
Český Krumlov

Dorostenky
M. Študlar Prachatice

ST

ST

Pomocník startéra

TA1

PI1

Základna

CB4

PI4

Koš

PT4

TA5

Terč 1

ST4

PT3

Terč 2

JH4

ST3

Zapisovatelka

ST

ST

