
 
 
 
 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Okresní sdružení hasičů Zlín 

 

Organizační zabezpečení  
Okresního kola dorostu 

 
 
 
Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice 
Datum konání: 20. května 2018 
Soutěž se koná za každého počasí! 
 
Podmínky účasti: 

 Okresního kola se mohou zúčastnit družstva dorostenců a dorostenek s max. počtem 
7 členů + 1 náhradník, 1 vedoucí a 1 řidič. V soutěži jednotlivců libovolný počet 
soutěžících z jednoho SDH + 1 vedoucí 

 Věk soutěžících musí odpovídat směrnici pro činnost dorostu 
 Soutěžící musí mít platný členský průkaz s fotografií  
 Soutěžící, který ke dni soutěže dosáhli 15 let, musí mít s sebou občanský průkaz 

nebo cestovní pas 
 Odeslaná přihláška do soutěže družstev a jednotlivců do 14.5.2018 14:00 hodin 
 https://prihlasky.dh.cz 

 
Kategorie: 

 Družstva – dorostenci, dorostenky, smíšená 
 Jednotlivci – dorostenci mladší, střední, starší, dorostenky mladší, střední, starší 
 Soutěžícím je umožněno startovat v obou kategoriích současně 

 
Prezence: 

 Bude provedena při příjezdu, vedoucí kolektivu předloží členské průkazy a 
identifikační doklady (občanský průkaz, nebo cestovní pas).  

 Pokud budou změny oproti přihlášce č.1, pak i přihlášku č. 2. 
U soutěžících v kategorii družstev, kteří nedosáhli k 1.1.2018 14 let písemný souhlas 
rodičů. (Maximálně 2 členové družstva) 
 

Startovní pořadí: 
 Bude určeno dle pořadí doručených přihlášek č.1 (z důvodu vytvoření startovních 

listin) 
 
Strava: 

 Pro přihlášené kolektivy a jednotlivce bude zajištěna v prostoru konání soutěže 
  

Vybavení účastníků: 
 Oděv a obuv sportovního typu dle směrnice pro činnost dorostu 

 
Hodnocení: 

 Dle směrnice pro činnost dorostu s dodatky 
Soutěžní disciplíny: 

 Požární útok – nádrž, základna, přetlakový ventil s odtokovou hadicí a časomíru 
zajistí pořadatel, ostatní materiál vlastní. Je možno použít vlastní nástavec na sací 

 



hrdlo stroje (pro savice s „O“ kroužky). Proudnice vlastní. Disciplínu plní kategorie 
družstev. 

 Štafeta 4 x 100m – překážky a PHP s podložkou zajistí pořadatel, ostatní materiál 
vlastní. Na prvním úseku bude pro dorostence místo domečku překážka s oknem. 
Disciplínu plní kategorie družstev. 

 Běh na 100m s překážkami  – překážky zajistí pořadatel, ostatní materiál vlastní. 
Disciplínu plní všechny kategorie. V soutěži družstev běží 5 soutěžících, do výsledku 
družstva se započítávají 4 nejlepší. Startovní pořadí závodníků je dle pořadového 
čísla jmenného seznamu členů družstva na přihlášce č.1. 

 Test z požární ochrany  – testy zajistí pořadatel. Aktuální znění otázek naleznete na 
www.oshzlin.cz. Disciplínu plní všechny kategorie. 

 Dvojboj jednotlivců – překážka a materiál je jednotný, zajistí pořadatel. Disciplínu 
plní kategorie jednotlivců. 

 
Časový harmonogram soutěže: 
20.5.2018 do 8:00 příjezd kolektivů a jednotlivců 
  8:00 – 8:30 prezence 
  8:45  nástup a slavnostní zahájení 
  9:15  zahájení soutěžních disciplín 
 
 
 
Štáb soutěže: 

Velitel soutěže: Vlastimil Nevařil 
Náčelník štábu:  
Hlavní rozhodčí: Miroslav Šípek 
 

Veškeré dotazy k provedení, hodnocení nebo organizaci soutěže zodpoví Vlastimil Nevařil 
na tel. 722 530 073, případně el.poštou: e-mail oorm@oshzlin.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastimil Nevařil v.r. 

vedoucí OORM Zlín 


