
Zkušenosti a závěry z průběhu okresní soutěže 2012 
Okres Rokycany - Holoubkov 

Příloha č.1 z jednání ORV 3/2012 
-Startování – dbát na správnost povelové techniky málo zkušené chybná 
povelová technika znarvozní, ty zkušené zmate. 
-Časomíra – nefunkčnost bezdrátového přenosu ze dvou drah – běželo se jen na 
jednu – pro rok 2013 odstraněno, bude zajištěn i bezdrátový přenos dat od 
nových terčů – zajistí br.Strejc. 
-Vyplatila se důsledná příprava doslova do posledního hřebíku a špendlíku 
s uvedením osobní zodpovědnosti za zajištění – nevznikly žádné komplikace 

- ORV může přehodnotit výkonnostní postupový klíč na okresní soutěž - 
daných limitů pro rok 2012 nedosáhlo žádné družstvo. 

-Po soutěži zajistit odvoz překážek – ideálně ihned po skončení, nakládku zajistí 
technická četa, složení SDH v místě uskladnění. 
 
Skutečný časový postup 2012: 
štafety muži vč. přestavba na ženy  8.40-9.25 – 9štafet 
Štafety ženy vč.přestavby na 100m.muži 9.25-10.00 – 6štafet 
100m muži 10.15-12.00 vč. přestavby dráhy na ženy – cca 50 
pokusu,30startujicich 
100m ženy 12.00-13.00  vč. přestavby dráhy na PÚ – cca 30 pokusu, 15 žen 
PÚ cca 13.00- 14.30 – 8 muži, 3 ženy 
Nástup 14.50-15.10 
-Začátek soutěže opožděn o cca 10 minut z důvodu velkých změn v přihlášce 
jednoho družstva do soutěže. Pro příští roky vyzkoušet nejvhodnější postup pro 
zadávání dat do vyhodnocovacího programu tak, aby tyto změny nepůsobily tak 
velké potíže. 
Pro rok 2013 lze očekávat zkrácení průběhu, protože již bude funkční dvoudráha 
na 100m překážek a ušetří se čas i při stavbě dráhy na PÚ – bezdrátový přenos 
dat z terčů. 
Poznámky z průběhu soutěže 2012: 
-Muži stroj v klidu, ženy v chodu. 
-Volduchy PU zapůjčený závodník pro zranění –schváleno vedením soutěže 
-Různý materiál a prostředky - hřebíky-Holoubkov, hasičák-Kornatice, podložky 
Holoubkov a Kornatice. Hadice na čáry-Kornatice, háky na zajištění překážek-
Holoubkov, prkénka na podložení a vyrovnání překážek – Holoubkov a technická 
četa – je dobré udělat i ve tvaru plochých klínků s těmi se dobře vyrovnávalo, 
lajnovačka a vápno – br.Frost 
Cisterny – Radnice a Holoubkov, Holoubkov plní 
Sekání trávy Holoubkov 
Převoz materiálu z OSH-br.Frost –sobota ráno. 
Ozvučení-br.Štědrý, br.Mudra, komentuje br.Ferschman 
Starosta OSH na důkaz  dobré práce vyhlásil ocenění práce technické čety za 
aktivní a vzorný přístup 
 


