
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Svitavy 
 

 
Organizační zabezpečení 

okresního kola soutěže dorostu v požárních disciplínách, které se koná  

v Kamenci u Poličky a je zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci  

HZS Svitavy, SDH Kamenec. 

Místo konání:   Sportovní areál Pod Lipou Kamenec 

Termín konání: 23.5.2010 

Prezence:   8.00 – 8.30 hodin 

U prezence předloží každý kolektiv dorostu platné členské průkazy 
s aktuální fotografií a průkazy zdravotní pojišťovny. Počet zaplacených 
příspěvků bude kontrolován včetně označení v členském průkazu. 

 

Slavnostní nástup: 23.5.2010 ve 8.30 hodin 

Zahájení disciplín: 23.5.2010 ve 9.00 hodin  
 

Stravování: Zabezpečuje SDH Kamenec. Bude podáváno jedno teplé jídlo. 
   

Zdravotní služba: Zabezpečí SDH Kamenec a o konání soutěže bude informována 
nemocnice v Poličce 

Štáb soutěže: Náčelník štábu:  Jiruše Josef 

 Velitel soutěže:  Doležal Jiří 

 Hlavní rozhodčí:  Lopaur Jiří 

 Prezence     Havel Ivan 
     Skalníková Lenka 
 

 Sčítací komise:   SDH Kamenec 
            

Odvolací komise: Náčelník štábu, hlavní rozhodčí a všichni rozhodčí disciplin  

 

Okresní kolo soutěže dorostu bude probíhat v těchto disciplinách: 

Běh na 100 m s překážkami (disciplínu plní 6 členů družstva) – 2 dráhy 
Štafeta 4x100m dorostenci, dorostenky, smíšené (člunkově) 
Požární útok 
Dvojboj 
 

 

 

 
 
Provádění disciplin: Všechny discipliny budou prováděny dle směrnic pro celoroční činnost 

dorostu SH ČMS, které jsou v platnosti od 1. 9. 2007.  
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Doprava: Každý kolektiv si dopravu zajistí vlastní 

Ústroj: Dle pravidel a směrnic – sportovní oblečení. Vedoucí ve stejnokroji SH 
ČMS.  

Účast družstva: Dle platných směrnic pro celoroční činnost dorostu SH ČMS. 
 

Stravování: SDH Kamenec - bude zajištěno jedno jídlo. 
 

Technická četa: SDH Kamenec 

 
Pokyny pro vedoucí družstev: 
 
1. V případě nepřístojného chování družstva či vedoucího družstva bude družstvo vyloučeno 

ze soutěže. 
 
 

2. Technické prostředky si dodá každé družstvo vlastní. Proudnice na požární útok budou 
jednotné pro všechna družstva. Terče sklopné 

 

3. První tři jednotlivci v každé kategorii obdrží medaile a všechna družstva pak diplomy a 
většina i věcné ceny. 

 
4. Přihlášky musí být odevzdány na OSH Svitavy nejpozději do 19.5.2010 z důvodu zanesení 

do startovní listiny. Pořadí závodníků na běhu 100 m s překážkami bude zachováno dle 
přihlášky. Pozdější změny nebudou akceptovány. 

 
5. Při prezenci a před každou disciplínou budou předloženy platné členské průkazy s aktuální 

fotografií a průkazy zdravotní pojišťovny. 
 
 
Běh na 100 m s překážkami (disciplínu plní 6 členů družstva) – 2 dráhy 
Rozhodčí disciplíny: Bidmon Josef 
 
Štafeta 4x100m dorostenci, dorostenky, smíšené  
Rozhodčí disciplíny: Peřina Josef 
Požární útok 
Rozhodčí disciplíny: Bidmon Jiří 
 
Dvojboj: 
Rozhodčí disciplíny: Mgr. Svoboda Jiří 
 
 

 2


	Organizační zabezpečení 

