ORGANIZAČNÍ
ZABEZPEČENÍ

Účast:
•
•
•
•
•
•
•
•

15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenek SH ČMS + 30 vedoucích
15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenců SH ČMS + 30 vedoucích
42 dorostenců – jednotlivců + 42 vedoucích
42 dorostenek – jednotlivkyň + 42 vedoucích
40 rozhodčích
25 členů štábu
15 členů technické čety
5 členů časomíry

Časový harmonogram:
Sobota 3. července 2021
6:00 - 8:30 hod.
s n í d a n ě (rozhodčí, štáb, tech. četa, časomíra, startéři)

7:15 – 9:00 hod.

presence družstev – na stadionu – ulice Postřelmovská,
Zábřeh (okres Šumperk) – https://mapy.cz/s/kecotunese
Poznámka: Kdo se nedostaví k presenci ve stanoveném termínu dle rozpisu uvedeného
v příloze č. 5 bez udání závažného důvodu, nebude v soutěži startovat!!

7:35 hod.

Z A H Á J E N Í tréninku a disciplíny
PRŮBĚH

tréninku:
disciplíny:

PÚ – DORKY
Test – DORKY

7:35 – 9:35 hod.

Poznámka: Trénink bude probíhat souběžně na dvou stavech. Každý kolektiv má
k dispozici 15 minut tréninkového času dle předepsaného rozpisu v příloze č. 5.
Na disciplínu test nastupují družstva po tréninku požárního útoku, družstva, která trénují
později, nastoupí na testy během dne.

9:30 – 9:45

porada vedoucích družstev
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP

10:00 – 10:20 hod.

UPOZORNĚNÍ pro vedoucí družstev: družstva budou nastupovat
ve sportovním stejnokroji mladého hasiče. Vedoucí budou absolvovat
slavnostní nástup ve stejné ústroji, jako soutěžní družstva.

11:00 - 13:00 hod.

Výdej balené stravy

11:00 hod.

Z A H Á J E N Í disciplín
P R Ů B Ě H disciplíny:

11:00 – 12:00 hod.

Š 4x100 m – DORKY
Test – DORKY

Poznámka: Na disciplínu test nastupují družstva, která disciplínu neabsolvovala po tréninku
útoků, na disciplínu se dostaví po disciplíně Štafeta 4 x 100 m.

13:50 – 15:50 hod.

P R Ů B Ě H disciplíny:

Běh na 100 m – DORKY

16:10 – 18:10 hod.

P R Ů B Ě H disciplíny:

Požární útok – DORKY (2 pokusy)

18:30 hod.

VYHODNOCENÍ MČR DOROSTU – DORKY

18:00 – 19:00 hod.

Výdej balené stravy

Neděle 4. července 2021
6:00 - 8:30 hod.
s n í d a n ě (rozhodčí, štáb, tech. četa, časomíra, startéři)

7:15 – 9:00 hod.

presence družstev – na stadionu – ulice Postřelmovská,
Zábřeh (okres Šumperk) – https://mapy.cz/s/kecotunese
Poznámka: Kdo se nedostaví k presenci ve stanoveném termínu dle rozpisu uvedeného
v příloze č. 5 bez udání závažného důvodu, nebude v soutěži startovat!!

7:35 hod.

Z A H Á J E N Í tréninku a disciplíny
PRŮBĚH

tréninku:
disciplíny:

PÚ – DORCI
Test – DORCI

7:35 – 9:35 hod.

Poznámka: Trénink bude probíhat souběžně na dvou stavech. Každý kolektiv má
k dispozici 15 minut tréninkového času dle předepsaného rozpisu v příloze č. 5.
Na disciplínu test nastupují družstva po tréninku požárního útoku, družstva, která trénují
později, nastoupí na testy během dne.

9:30 – 9:45

porada vedoucích družstev
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP

10:00 – 10:20 hod.

UPOZORNĚNÍ pro vedoucí družstev: družstva budou nastupovat
ve sportovním stejnokroji mladého hasiče. Vedoucí budou absolvovat
slavnostní nástup ve stejné ústroji, jako soutěžní družstva.

11:00 - 13:00 hod.

Výdej balené stravy

11:00 hod.

Z A H Á J E N Í disciplín
P R Ů B Ě H disciplíny:

11:00 – 12:00 hod.

Š 4x100 m – DORCI
Test – DORCI

Poznámka: Na disciplínu test nastupují družstva, která disciplínu neabsolvovala po tréninku
útoků, na disciplínu se dostaví po disciplíně Štafeta 4 x 100 m.

13:50 – 15:50 hod.

P R Ů B Ě H disciplíny:

Běh na 100 m – DORCI

16:10 – 18:10 hod.

P R Ů B Ě H disciplíny:

Požární útok – DORCI (2 pokusy)

18:30 hod.

VYHODNOCENÍ MČR DOROSTU – DORCI

18:00 – 19:00 hod.

Výdej balené stravy

Pondělí 5. července 2021
6:30 - 8:30 hod.
s n í d a n ě (rozhodčí, štáb, tech. četa, časomíra, startéři)
presence jednotlivců – na stadionu – ulice Postřelmovská,
Zábřeh (okres Šumperk) – https://mapy.cz/s/kecotunese

8:30 – 9:30 hod.

Poznámka: Kdo se nedostaví k presenci ve stanoveném termínu dle rozpisu uvedeného
v příloze č. 4 bez udání závažného důvodu, nebude v soutěži startovat!!

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP
10:00 – 10:20 hod.

UPOZORNĚNÍ pro vedoucí: Slavnostního nástupu se zúčastní pouze
soutěžící. Ti budou nastupovat ve sportovním stejnokroji mladého
hasiče.

10:30 – 10:45

porada vedoucích jednotlivců dorostu

11:00 hod.

Z A H Á J E N Í disciplín
P R Ů B Ě H disciplíny:

11:00 – 12:00 hod.

Poznámka:
Obě kategorie budou probíhat v uspořádání drah 1 mladší + 1 střední + 1 starší.

12:00 - 13:30 hod.

oběd

14:00 hod.

Z A H Á J E N Í disciplín

14:00 – 14:45 hod.

dvojboj – DORKY
dvojboj – DORCI

P R Ů B Ě H disciplín:

Běh na 100 m – DORKY
Test – DORCI

P R Ů B Ě H disciplín:

Běh na 100 m – DORCI
Test – DORKY

15:00 – 16:00 hod.

Poznámka:
Běh na 100 m: Obě kategorie budou probíhat v uspořádání drah 1 mladší + 1 střední +
1 starší.
Testy budou probíhat vždy souběžně s disciplínou Běh na 100 m.

17:00 hod.

VYHODNOCENÍ MČR DOROSTU – jednotlivci

Ubytování:

Ubytování pro soutěžící není zajišťováno.

Stravování:

dle časového harmonogramu.
Zajištěno v místě konání soutěží.

Doprava:

na vlastní náklady (zajistí příslušné KSH, OSH respektive SDH)

Zdravotní služba: zajištěna pořadatelem
Fanoušci:

Na stadion bude umožněn vstup pouze fanouškům, kteří budou
jmenovitě nahlášeni zúčastněnými družstvy na „Soupisce fanoušků“ –
příloha č. 3 a budou splňovat podmínky nařízení MZ ČR.
Pro fanoušky nebude zajišťována strava ani ubytování.

Podmínky soutěže:
A – Všeobecné podmínky

Ihned po kvalifikaci na republikovou soutěž – NEJPOZDĚJI DO
21. 6. 2021 – zašlete na adresu pepa.orgonik@dh.cz:
1. přihlášku č. 1 (příloha č. 1) ve formátu XLS (https://mladez.dh.cz)
2. stručnou charakteristiku družstva (max. ½ stránky A4).
Originál přihlášky s podpisy účastníků odevzdáte při prezenci.
Charakteristiky družstev slouží zejména rozhlasovým moderátorům na stadionu při
představování jednotlivých družstev a budou zveřejněny na www.dh.cz.
U všech kategorií upozorňujeme vedoucí družstev na dodržení limitu věkové
kategorie, respektování přestupních pravidel a předložení dokladů totožnosti dle
příslušné směrnice. Všichni soutěžící musí být zapsáni v Centrální evidenci členů
SH ČMS.
Závodníkům, kteří nesplní podmínky presence v příslušné kategorii, nebude umožněn
start v soutěži! Všichni vedoucí jsou povinni mít u sebe průkazy pojištěnců všech
členů družstva!
Náklady na závodníka na postu NÁHRADNÍKA u družstva dorostu hradí POŘADATEL.
Vedoucí všech družstev i jednotlivců odpovídají za to, že soutěžící nebudou konzumovat
alkohol ani jiné zakázané látky, tak jak je definováno ve Směrnici pro celoroční činnost
dorostu v kapitole doping.
Dále zajistí, že členové družstva nebudou vstupovat na plochu stadionu, s výjimkou doby
tréninků a vlastní soutěže a že bude dodržen noční klid, který začíná každý den ve 22:00 hod.
Při porušení ustanovení tohoto OZ má řídící část štábu právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze
soutěže. Mimo jiné i při zjištění požití alkoholu u soutěžícího nebo pro nepřístojné chování
soutěžících (např. kouření v prostoru ubytování, poškození využívaných prostor a zařízení)
nebo doprovodu.
B - Pravidla soutěže, soutěžní materiál a vybavení
Soutěž proběhne dle SMĚRNICE PRO ČINNOST DOROSTU SH ČMS platné od 1. 9.
2007 a všech dodatků k této směrnici a ustanovení uvedených v tomto OZ.
Všechna družstva si přivezou vlastní materiál kromě materiálu, který zajistí pořadatel:
jednotnou požární stříkačkou typu FPN 10 – 1000 a přetlakový ventil s obtokovou hadicí na požární útok,
PHP na štafetu 4x100 m a dvojboj.

Proudnice na požární útok si všichni přivezou vlastní.
Při soutěžích bude akceptován pouze materiál bez zjevných, nepovolených technických
úprav odpovídající příslušné směrnici. (viz prezentace: http://bit.ly/kontrola-materialu)
Používání jakýchkoli mazacích prostředků na tartanovém povrchu dráhy je zakázáno.
V případě lichého počtu účastníků nastoupí v disciplíně štafeta 4 x 100 m k 1. pokusu
startovní čísla 1 – 14, následně startovní číslo 15 k 1. pokusu a současně s ním startovní číslo 1
k druhému pokusu. Dále nastupují družstva se startovními čísly 2 – 15 ke 2. pokusu.

V disciplíně běh na 100 m s překážkami nastupují závodníci k oběma pokusům ve stejné
dráze.
Jako ochrana dráhy bude na 1. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami – kategorie dorostenci –
před domečkem umístěna pryžová deska o max. tloušťce 12 mm.
V dorostenecké kategorii JEDNOTLIVCŮ má právo startu na MČR vždy jeden dorostenec a
jedna dorostenka za daný kraj v každé věkové kategorii.
Jménem závodníků je oprávněn jednat vedoucí soutěžícího uvedený na přihlášce.

Presence:
při presenci odevzdají vedoucí družstev:
 originál přihlášky č. 1 (příloha č. 1), v případě změn originál přihlášky č. 2 (příloha č. 2)
 členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s nalepenou fotografií, všichni

závodníci předloží OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo CESTOVNÍ PAS
(bez předložení průkazů nebude závodníkovi umožněn start, cestovní
pas může mít propadlou dobu platnosti)
 bude provedena kontrola čísel členských průkazů s Centrální evidencí členů SH ČMS
 kroniku kolektivu (dorost) – nepovinné
 přílohu č. 3 – soupiska fanoušků
 doklady prokazující splnění mimořádných opatření v souvislosti

s onemocněním COVID-19 za všechny členy družstva (test, očkování,
prodělání onemocnění) – viz bod I./16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN.

Štáb soutěže:
Řídící část:
1 - náčelník štábu:
2 - zástupce náčelníka štábu:
3 - zástupce náčelníka štábu:
4 - velitel soutěže:
5 - hlavní rozhodčí:
6 – zástupce hlavního rozhodčího:

Monika Němečková
Josef Bidmon
Milena Sobotková
Tomáš Zdražila
Jitka Flodrová
David Urbánek

rozhodčí jednotlivých disciplín:
JEDNOTLIVCI
100 m jednotlivci:
dorci: Milan Novák
dorky: Alena Martináková
test PO:
Zdenka Šindelářová
dvojboj:
dorci: Marek Svoboda
dorky: Michal Hotař

DOROSTENCI
požární útok:
Ludmila Vlášková
4 x 100 m:
Martin Šimek
100 m jednotlivci:
Květa Smutná
test PO:
Marie Ryšavá

Organizačně-technická část:
vedoucí sčítací komise:
vedoucí presence:
presence:
vedoucí technické čety:
zástupce vedoucího technické čety:
hlasatel:
mediální skupina:

člen štábu:

Časomíra:

Vlastimil Nevařil, Jiří Nevosad

DOROSTENKY
požární útok:
Martin Janíček
4 x 100 m:
Tereza Tesařová
100 m jednotlivci:
Ondřej Dašek
test PO:
Marcela Hlávková

Josef Orgoník
Eva Urbánková
Andrea Dopitová
Jana Trojancová
Martin Sobotka
Petr Pejřil
Dana Vilímková
Irena Špačková
Ondřej Vojta
Jan Koutek
Martin Král
Kateřina Orgoníková
Julie Burdychová
Klára Marynčáková
Monika Sobotková

Pořadí nástupu na plnění disciplín:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Družstva - DOROSTEN-„CI“
-„KY“
Pardubický
Vysočina
Zlínský
Ústecký
Jihomoravský
Praha
Středočeský 2
Plzeňský
Karlovarský
Karlovarský
Vysočina
Středočeský 2
Moravskoslezský
Jihočeský
Středočeský 1
Zlínský
Praha
Jihomoravský
Liberecký
Pardubický
Královéhradecký
Středočeský 1
Plzeňský
Moravskoslezský
Olomoucký
Královéhradecký
Ústecký
Liberecký
Jihočeský
Olomoucký

Rozpis startovních čísel jednotlivců je uveden v příloze č. 6.

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené
v tomto organizačním zabezpečení. Další informace obdrží vedoucí
družstev při presenci a na 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.

Srdečné blahopřání těm, kteří se svými výkony probojovali až na
Mistrovství České republiky, šťastnou cestu do Zábřehu a těšíme se na shledanou.
S pozdravem

Josef Bidmon

Ing. Monika Němečková

vedoucí ÚORM

náměstkyně starosty SH ČMS pro oblast mládeže

