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Za finanční podpory 



1. Pořadatelem běhu na 60m s překážkami - přeboru jednotlivců je SH ČMS Okresní 
sdružení hasičů Plzeň - jih a V. okrsek Štěnovice. 

2. Soutěž se uskuteční 28. května 2022 ve Štěnovicích ve sportovním areálu u základní 
školy, přípravu areálu zajistí V. okrsek Štěnovice spolu s ORM PJ. 

3. Účast na soutěži je závodníci v kategorii dívky, starší, mladší, chlapci starší,   
 mladší + 1 vedoucí + 1řidič. 

4.  Organizační štáb 

- velitel soutěže Václav Bebr  

- hlavní rozhodčí Václav Studnička  

- náčelník štábu František Hrubý  

                      - rozhodčí úseků                                                                                     

- závodčí   

- vedoucí sčítací komise Lenka Škalová  

- prezence - přihlášky Ivana Zuberová  

                - průkazky, reg.listy Karolína Škalová  

- vedoucí technické čety SDH Štěnovice  

5.  Všeobecná ustanovení 

a) Podání přihlášek 

Vedoucí zašle vyplněné přihlášky dle kategorií v elektronické podobě přes web 
prihlasky.dh.cz na e-mail : osh.plzenjih@volny.cz, nejpozději do 16. 5. 2022. 
Originály přihlášek, podepsané starostou sboru s razítkem sboru a případnými 
změnami v sestavě soutěžících, odevzdá vedoucí při prezenci. 

b) Prezence 

Při prezenci nastupují všichni závodníci a vedoucí družstev odevzdají: 

 vyplněné přihlášky podepsané starostou sboru a opatřené razítkem sboru  

 předloží platné členské průkazy SH ČMS všech závodníků s fotografií. 
 

c) Podmínky účasti 
 
 Podmínkou účasti je platný Registrační list kolektivu MH, platné členské 
 průkazy s fotografií. Kontrola členských průkazů bude provedena dle
 registračních listů kolektivu MH před startem závodu. 
 

d) Hygienické podmínky: budou stanoveny dle aktuálních epidemiologických 
opatření 
  

e) Kontrola totožnosti 

Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna 
namátková kontrola totožnosti závodníků. 
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    e)  Startovní čísla 

 Budou kolektivům přidělena rozlosováním. 

f) Stravování 

Zajištěno SDH Štěnovice, hrazeno soutěžícími kolektivy. 

g) Zdravotní služba 

Zdravotní služba je zajištěna OORM PJ. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá 
pořadateli přihlašovatel. Soutěž je pojištěna. 

h) Doprava 

Vlastní, na náklady vysílajícího SDH. 

6. Technická ustanovení 

a) běh na 60m s překážkami  proběhne dle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 
2016, Organizačního zabezpečení OORM PJ hry Plamen pro rok 2021-2022 a 
tohoto OZ. 

b) na pokusy budou závodníci nastupovat včas dle pokynů pořadatele a budou 

dodržovat dobu přípravy pokusu 

c) pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech 

do prostor cvičiště, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich 

odkládání. 

d) za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá ten, 
kdo je na soutěž dodal. 

e) na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v jednotném 
sportovním oblečení nebo ve stejnokrojích 

f) rozhodčí - slavnostní nebo pracovní stejnokroj 

g) při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky 
(kauce) v hotovosti ve výši: 

100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny 
           200,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 
           300,- Kč odvolací komisi 

Protest se podává písemně na předepsaném formuláři. V případě uznání 
protestu nebo odvolání se vrací celá částka. V případě zamítnutí protestu nebo 
odvolání se celá částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude vystaven 
příjmový doklad. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Časový harmonogram: 

Sobota 28. 5. 2022 

Do 08 : 30 Dojezd rozhodčích a soutěžících, prezence 

09 : 00 Zahájení soutěže 

09 :10 - 09 : 45 Trénink závodníků (přilba povinná, v případě nedodržení bude 

závodník vyloučen ze soutěže) 

09 : 45 - 14 : 00 Běh na 60 m – dívky mladší 

                        dívky starší 

                        chlapci mladší 

                        chlapci starší (před začátkem kategorie tréninky) 

14:30 - 15 : 00 Slavnostní vyhodnocení 

 

Časový harmonogram je pouze orientační, dle počtu přihlášených závodníků. 

 

 

Upozornění:  kolektiv, který neuposlechne pokynů pořadatele nebo jehož 

vystupování bude nesportovní či neslušné, bude vyloučen ze soutěže. Toto 

upozornění je platné i pro vedoucí kolektivů MH, doprovod kolektivů MH (např. 

Rodiče,…) a rozhodčí. 

 

Ivana Zuberová v. r.                                       Vladimír Vozka v. r. 

vedoucí OORM                                                                        starosta OSH PJ 

 

               


