
Okresní sdružení hasičů SH ČMS Praha-západ a  

OORM   
 

Ohradní 26, Praha 4 - Michle 140 00 

tel. 604 173 028 

 

Organizační zabezpečení okresního kola dorostu 2017 
 

Místo konání:    Třebonice, ul. Pod náplavkou – hasičské cvičiště 

 

Pořádá:    OSH Praha – západ ve spolupráci s radou mládeže a  

velitelů 

           

Den konání:    21. května 2017   

  

Prezence:    7:30 - 8:00 hod. 

Nástup k zahájení soutěže:  8:15 hod. 

Porada vedoucích družstev:  8:20 hod. 

Zahájení soutěže:   8:30 hod.  

Předpokládaný konec soutěže: 16:00 hod. 

 

Dopravu zajišťují vysílající SDH / není hrazena OSH Praha-západ.  

 

Štáb soutěže: 

Náčelník štábu: bude doplněn                                     

Velitel soutěže: bude doplněn    

Hlavní rozhodčí: bude doplněn    

Prezence a sčítací komise: bude doplněna  

 

Zdravotní služba:        OSH Praha - západ 

 

Podmínky účasti:                

 družstvo/ jednotlivec/ řádně zaregistrovaný na OSH Praha-západ  

 kategorie družstva: dorostenci, dorostenky, smíšené v počtu min. 5 členů a max. 8                

(rok narození 1999 -  2004, max. 2 závodníci 2004) 

 kategorie jednotlivci dorostenci a dorostenky  

- mladší (rok narození 2003 – 2004) 

- střední (rok narození 2001 – 2002) 

- starší (rok narození 1999 – 2000) 

 závodník může soutěžit pouze za 1 SDH a pouze v 1 kategorii, zároveň může soutěžit 

v kategorii mužů nebo žen (od 15 let) s těmito úpravami: 
- u běhu na 100m s překážkami se pokus počítá do obou kategorií 

- štafetu 4x100m a požární útok může běžet jak za dorost tak dospělé, každý pokus se 

běží zvlášť 

 nastoupení družstva (jednotlivců) k prezenci s vyplněnou, orazítkovanou přihláškou + s 

členskými průkazy s fotografií včetně potvrzením o zaplacení příspěvků za rok 2017 (může 

si namátkově vyžádat štáb soutěže během závodu)  

 min. 1 pomocný rozhodčí z každého soutěžního SDH 

 

Soutěž proběhne dle Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, I. vydání, platnost 

od 1. 9. 2007, včetně výkladů a dodatků schválených ÚORM. 
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Počet pokusů disciplín:                

- 1. pokus 

 požární útok (smíšený dorost na 2B) 

 test 

- 2. pokusy 

 běh na 100m s překážkami (u družstva se započítávají 3 nejlepší časy) 

 štafeta 4x100m (na 1. úseku bude místo domečku okno) 

 dvojboj     

 

Strava  

- vlastní nebo ve stánku na stadiónu, ze strany OSH nebude hrazena           

 

Protesty:      
- při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,- Kč, při uznaném protestu se kauce 

vrací 

- při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven 

pokladní doklad                      

                                       

Každé SDH nahlásí počet účastníků a pomocných rozhodčích (min. 3) do této soutěže 

nejpozději do 10. května 2017 buď osobně na poradě vedoucích mládeže, která se koná 10. 5. 

2017 v 17.00 hod. na OSH Praha - západ v Ohradní ulici v Michli, nebo na e-mail 

michal.zrno@seznam.cz 

 

 

  

 

 

Michal Zrno  

        vedoucí OORM 

  

 

Schváleno výkonným výborem OSH Praha – západ v Praze dne 22. 02. 2017 

 

 

 

 

mailto:k.hubickova@billa.cz
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z Pražského okruhu  

hřiště 

od Chrášťan 


