
 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

 
Otevřeného Mistrovství České republiky  

 

ve výstupu na cvičnou věž 

 

 

 

Pořadatel: 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů Pardubického kraje 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Generální partner: 



Datum konání: 
 Neděle 22.srpna 2021 

 

Místo konání:  

 Široký důl – areál společnosti Flídr Group 

 GPS: 49.7444, 16.2221 

 

Kategorie: 

 mladší dorostenky (2007 - 2008) 

 střední dorostenky (2005 - 2006) 

 starší dorostenky (2004 - 2003) 

 mladší dorostenci (2007 - 2008) 

 střední dorostenci (2005 – 2006) 

 starší dorostenci (2004 – 2003) 

 ženy (2002 a starší) 

 muži (2002 a starší) 

 

Přihlášky:  
 výhradně elektronicky do 08.08.2021 na www.stovky.cz  

 

Pravidla:  
 soutěž proběhne dle platných pravidel požárního sportu a technické přílohy 

pravidel PS (http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-a-pravidla-

724022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d)  

 start – v každém pokusu je možný pouze jeden start. V případě chybného stratu 

je soutěžící vyloučen. Kategorie dorostu má možnost jednoho opravného startu 

 měření a vážení materiálu bude prováděno namátkově 

 každý soutěžící má dva pokusy 

 dráhy na druhé pokusy se nebudou měnit 

 povrch dráhy tartan – 2 dráhy 

 měření elektronickou časomírou  

 parkování vozidel: před společností Flídr 
 

Stravování: 
 pořadatel nezajišťuje, možnost zakoupení občerstvení ve stánku  

 

Ubytování: 
 nebude zajištěno 

 

 

 

 

http://www.stovky.cz/
http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-a-pravidla-724022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-a-pravidla-724022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d


Časový harmonogram: 
 08:30 - 09:45  presence soutěžících kategorií dorostenky,  

mladší a střední dorostenci, ženy 

 10:00 – 11:00 presence účastníků kategorií starší dorostenci, muži 

 10:30   zahájení soutěže v pořadí kategorií – dorostenky, ženy,  

    dorostenci, muži 

 před každou kategorií proběhne 15 minutový trénink 

 
 

Štáb soutěže: 
 velitel soutěže Bureš Martin 

 hlavní rozhodčí Mácha Roman 

 náčelník štábu Flídr Karel ml. 

 časomíra  HZS Královehradeckého kraje 

 presence  Šváb Petr 

Bidmon Jiří 

 zdravotní služba SDH Březiny 

 

Podmínky účasti COVID-19: 
 
• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo  

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo  

• osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v 

případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků 

onemocnění COVID-19 !!!  

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.  

V případě nesplnění žádného z výše uvedených bodů, bude možno provést test na COVID-19 v 

místě soutěže, a to nejpozději 45 min. před začátkem presence dané kategorie. 

 
 
 

Bližší informace: 
 Kolka Michal, michal.kolka@dh.cz, tel. 702 151 378 

 Paulíček Jakub, jakub.paulicek@seznam.cz, tel. 737 785 812 
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