
   Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Plzeňského kraje 

 
Organizační zabezpečení krajského kola  

soutěží dorostu 2015 

Pořadatel: Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Plzeňského kraje 
 ve spolupráci s KORM Pk 

Organizátor:  Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever ve spolupráci s OORM Ps 

Termín konání: Sobota 30. května 2015  

Místo konání: Atletický stadión města Plzně, Vejprnická ulice, 318 00 Plzeň – 
Skvrňany,  GPS: 49°44'38.183"N, 13°20'14.369"E 

Účast: 
a) sedmičlenná družstva dorostenců a dorostenek + náhradník + vedoucí + řidič 
b) jednotlivci (dorci a dorky) ve věkové kategorii mladší dorost + vedoucí 
c) jednotlivci (dorci a dorky) ve věkové kategorii střední dorost + vedoucí 
d) jednotlivci (dorci a dorky) ve věkové kategorii starší dorost + vedoucí 
e) rozhodčí (min. 6 rozhorčích / okres) 
f) štáb 
g) technická četa 
h) hosté 

Pozn.:  Soutěže se zúčastní kolektivy dorostu z každého z okresů bez omezení.  
Jednotlivci ve všech kategoriích zašlou přihlášky na OSH Ps bez omezení. 

Časový harmonogram: 

� do 08:00 hod  dojezd soutěžních družstev a jednotlivců 
� 08:00 – 08:50 hod  prezence 
� 09:00 – 09:20 hod  slavností nástup 
� 09:30 hod    zahájení plnění disciplín 

09:30 – 11:00 hod  štafeta 4x100m (Dorostenci, Dorostenky), test 
11:00 – 14:30 hod  běh na 100m s překážkami (Dorostenci, Dorostenky) 
     požární útok (Dorostenci, Dorostenky) 
14:30 – 15:30 hod  dvojboj 

� 16:00 hod    slavnostní vyhlášení výsledků 

Pozn.:  Časy zahájení jednotlivých disciplín jsou jen orientační a budou na místě konání 
upraveny dle počtu přihlášených družstev a jednotlivců. 

Stravování: zajištěno na stadiónu 

Doprava: na vlastní náklady družstev a jednotlivců, ve spolupráci s příslušnými OSH 

Zdravotní služba: OSH Plzeň - sever 



Podmínky soutěže: 

Přihláška: Družstva a jednotlivci zašlou vyplněnou přiloženou přihlášku na adresu 
kanceláře OSH Plzeň – sever, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí nebo e-
mail: oshps@oshps.cz  nebo jaroslav.frana@volny.cz  nejpozději do 18. 5. 2015.  

! Každý VM osobně zodpovídá za dodání přihlášky na OSH Plzeň-sever. 

Charakteristika: Účastníci zašlou charakteristiku na adresu pořadatele společně 
s přihláškou. 

Průběh jednotlivých disciplín: Dle směrnice pro celoroční činnost dorostu včetně výkladu 
směrnice (platnost od 1.9.2007) a všech dodatků. 

Organizační upřesnění: 
Štafeta 4x100m: bude prováděna ve dvou drahách 
Běh na 100m s překážkami: bude prováděn maximálně ve 4 drahách dle počtu 
přihlášených 
Dvojboj: bude prováděn ve dvou drahách 
Požární útok: jednotné proudnice 
Test: pro ročník 2014/2015 byl na stránkách www.dh.cz zveřejněn aktualizovaný soubor 
testových otázek 

Prezence: při prezenci nastupuje celé družstvo případně jednotlivci a vedoucí družstev 
odevzdají: 

� přihlášku potvrzenou příslušným OSH  
� členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií, občanské průkazy nebo 

cestovní pasy všech členů družstva (případně jednotlivců) 

Štáb soutěže: 

� velitel soutěže: PS – Jaroslav Frána  
� hlavní rozhodčí: Milan Hoffmann  
� náčelník štábu: PS 
� komentátor:           PS           
� sčítací komise:      PS       
� časomíra:   PS – Josef Sak  
� Pozn.: Ostatní členové štábu a rozhodčí jednotlivých disciplín budou jmenováni na 

poradě rozhodčích. 

Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje přeje všem soutěžním kolektivů, a 
jednotlivcům hodně zdaru při plnění disciplín soutěží dorostu. 

 

starosta KSH Pk     vedoucí KORM Pk 

soutěž proběhne za finanční podpory Plzeňského kraje 

 


