ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
LIŠOVSKÝCH STOVEK
a

OTEVŘENÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE
v běhu na 100m s překážkami

2021

1. Pořadatel: SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje
OSH České Budějovice
SDH Lišov
2. Datum konání: neděle 18.7.2021
Místo konání: Hasičské hřiště Lišov GPS: 49.0234636N, 14.6147683E

3. Účast:
- ženy, muži, dorostenky a dorostenci na základě dodané přihlášky - viz. pravidla PS –příloha č.1)
Soutěžní kategorie:
mladší dorostenky / dorostenci ročník narození 2007 a 2008
střední dorostenky / dorostenci ročník narození 2005 a 2006
starší dorostenky / dorostenci ročník narození 2003 a 2004
ženy/muži (v roce 2021 dovrší minimálně 15 let)
Závodníci ve věku 15-18 let si mohou vybrat, v které kategorii budou soutěžit.
Předpokládaný časový harmonogram soutěže:
prezence

start

dorostenky a ženy

7:30

8:30-10:00

mladší a střední dorostenci

8:30

10:15-11:00

starší dorostenci a muži

10:00

12:00-14:00

Uvedené časy jsou orientační a mohou být změněny v závislosti na počtu přihlášených závodníků v
jednotlivých kategoriích), případné změny v časovém harmonogramu budou vyhlášeny na místě.

4. Štáb soutěže:
hlavní rozhodčí
rozhodčí disciplíny
prezence
vedoucí technické čety
vedoucí sčítací komise

Jaroslav Vlášek
Ludmila Vlášková
Lenka Plojharová
SDH Lišov
Theodor Matouš

5. Všeobecná ustanovení:
Podání přihlášek:
Přihlášení na Lišovskou stovku online na webu https://jihoceskestovky.webnode.cz/lisov/
Případné dotazy na telefonním čísle: +420 721 372 002
Originál přihlášky č. 1, potvrzenou příslušným OSH, odevzdá vedoucí (u dorostenců) nebo
závodník při prezenci. Případné změny nahlásí při prezenci a červeně na přihlášce zvýrazní.
Prezence:
Při prezenci na soutěž vedoucí nebo závodníci:
-odevzdají originál přihlášky (viz. pravidla PS –příloha č.1).
-předloží členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného
postupového kola s fotografií. Bez členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.
Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.

-předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY (u dorostenců, kteří nemají OP předloží jiný doklad, kterým
bude možné ztotožnit závodníka) všech zapsaných závodníků na přihlášce.
Při prezenci prokáží účastníci soutěže splnění mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním
COVID – 19 (test, očkování, prodělání nemoci) – viz. bod I/16 mimořádného opatření MZ ze dne
7.6.2021, č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN
Startovné: 50,- Kč za soutěžícího
Stravování:
Zajišťuje SDH Lišov
Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá
pořadateli přihlašovatel. Soutěž je pojištěna.
Doprava:
Na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS.
Ústroj:
Závodníci podle pravidel PS
Rozhodčí červená trika
6.Technická ustanovení
Pravidla:
• Hodnocení a provedení disciplíny proběhne pro muže a ženy dle platných pravidel požárního
sportu a technické přílohy pravidel PS (http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-apravidla724022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d) a pro kategorii dorostu dle Směrnice celoroční
činnosti dorostu.
Hodnocení v seriálu Jihočeských stovek proběhne podle pravidel Jihočeských stovek
• Startování bude provedeno pro všechny kategorie podle Směrnic pro dorost (nebude atletický
start)
• 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: v blízkosti sportovního areálu (označené parkoviště) – dle pokynů pořadatele.
V prostoru plochy hřiště je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů.
Protesty
500,-Kč při podání písemného protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu

V případě neuznání protestu bude na kauci vydán doklad a kauce bude využita ve prospěch
kolektivu mladých hasičů SDH Lišov

4 jednotlivci v kategorii muži a ženy postupují na MČR v běhu na 100m
s překážkami, které se koná 21.8. 2021 v Ostravě

Mgr. Jiří Žižka
starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje

Přílohy:
Přihláška
Plán příjezdu

PŘIHLÁŠKA
do krajské soutěže v běhu na 100m s překážkami, konané 18.07.2021 v Lišově
SDH (PŘIHLAŠOVATEL): ………………………………………………………
OKRES:…………………………………………..…...............................................
KATEGORIE:............................................………………………………………...
JMENNÝ SEZNAM ZÁVODNÍKŮ

Příjmení a jméno závodníka

Datum

Podpis

narození
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení, že zdravotní stav
přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují a že veškerá výstroj, výzbroj,
stroje a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením požárního sportu.

Vedoucí: .......................................….. ……………………………
Kontaktní telefon:……………………………………….
V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
POTVRZENÍ SDH:
Potvrzujeme, že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní a mají zaplaceny členské příspěvky
na rok 2021.
-----------------------------------Razítko a podpis starosty

49.0213369N, 14.6153022E

