
Organizační zabezpečení krajského kola celoroční činnosti dorostu   

pro ročník 2012/2013 
 

Pořadatel: KSH Jihomoravského kraje 
 
Organizátor: OSH Brno-venkov 
 
Odpovědná osoba: Pejřil Petr 
 
Účast: 
c osmičlenná družstva dorostu + vedoucí + řidič 
d 3 postupující jednotlivci + vedoucí 
e rozhodčí 
f štáb 
g technická četa 

  
Termín: 16. 6. 2013 
 
Místo konání: sportovní areál Přísnotice 
 
Stravování: zajistí pořadatel 
 
Doprava: na vlastní náklady družstev, ve spolupráci s příslušnými OSH 
 
Zdravotní služba: zajistí pořadatel 
 
Rozhodčí: každé OSH vyšle 5 kvalifikovaných rozhodčích viz. příloha č. 2 
 
Podmínky soutěže 
 
Přihláška: vyplněnou přihlášku zašlou vítězná družstva z jednotlivých okresů 

nejpozději do 5. 6. 2013 na adresu: 

Okresní sdružení hasičů Brno-venkov  

Zubatého 1 

619 00 Brno  
 

nebo mailem: 

oshbo@seznam.cz 
 

kontaktní osoba: 

Petr Pejřil  

vedoucí OORM  Brno-venkov 

mob: 774 873 202 
 

  

 

 



Průběh jednotlivých disciplín: 

dle Směrnice pro celoroční činnost dorostu včetně dodatků a výkladu směrnic 

(platnost od 1. 9. 2007) a dle organizačního upřesnění provedení disciplín 

uvedeného v tomto OZ  

 

Organizační upřesnění: 

O pořadí jednotlivých disciplín rozhodne štáb soutěže 

Disciplínu běh na 100 m s překážkami může běžet 7 soutěžících, počítají se 

nejlepší časy od 5 soutěžících, startuje se dle pořadí na přihlášce.  

Disciplína PÚ dorost proběhne ve 2 pokusech. 

 

Soutěžní materiál a vybavení:  

Překážky pro všechny disciplíny dodá pořadatel 

PÚ dorost: jednotná PS 12, přetlakový ventil a proudnice 

                   ostatní sportovní materiál vlastní 

Běh 100 m: materiál vlastní 

Štafeta 4 x 100: materiál vlastní, hasicí přístroj dodá pořadatel                                 

Dvojboj: hasicí přístroj dodá pořadatel. 

 

Časový harmonogram: 

  7:00 – 7:30 presence, kontrola čl. průkazů (pasů a OP) 

           7:30 – 7:45 porada vedoucích a rozhodčích 

 7:45            nástup družstev          

           8:00            start první disciplíny 

 

Presence: při presenci odevzdají vedoucí družstev: 

Dle směrnice: 

 vyplněnou přihlášku (kopie zaslané) – pro kontrolu 

 členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií, občanské průkazy 

členů starších 15 let a cestovní pasy členů mladších 15 let 

 

Vedení soutěže:  
 

Velitel soutěže: Jaromír Pospíšil 

Hlavní rozhodčí: Jitka Flodrová 

 
Pořadí nástupu na disciplíny: dle rozlosování takto: 

Blansko          7  

Brno - město   2 

Brno - venkov  4 

Břeclav  1 



Hodonín  4 

Vyškov  2 

Znojmo        6 

 

Přílohy: 

1. přihláška družstva  

2. přihláška rozhodčích příslušného okresu 


