
 

,SH ČMS – OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU 
ve spolupráci s 

ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU 
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, 

KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM 
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE,  

SPORTOVNÍM KLUBEM HZS LIBERECKÉHO KRAJE, 
MINISTERSTVEM VNITRA – GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR 

a 
SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

POŘÁDAJÍ 

 

XXXIV. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu 

v atletické aréně na Střelnici v Jablonci nad Nisou 

 

 

 

 

 

v disciplínách: 

běh jednotlivců na 100 m s překážkami 

 

sobota 23. října 2021 
 

soutěž členů SH ČMS, členů JSDHO a JSDHP a dalších sdružení působících na úseku požární ochrany 
a soutěž příslušníků a zaměstnanců hasičských záchranných sborů, hasičských záchranných sborů podniků a 

příslušníků požárních družstev vojenských útvarů 

kategorie muži SDH, muži PROFI, ženy 

 

Pořadatel je povinen zajistit potřebná hygienická opatření dle nařízení státních orgánů, která 
jsou platná v době konání dané soutěže. Soutěžící se přihlášením zavazují dodržovat platná 
hygienická opatření dle nařízení státních orgánů, platných v době konání soutěže. 

 

Akce probíhá za finanční podpory  

Libereckého kraje a Národní sportovní agentury 

JJJAAABBBLLLOOONNNEEECCCKKKÁÁÁ      HHHAAALLLAAA      222000222111   



JABLONECKÁ  HALA  2021 

 
Vážení sportovní přátelé 
 
Soutěž bude v obou disciplínách probíhat v kategoriích muži-SDH, ženy, muži-PROFI.  
Každý závodník může soutěžit pouze za jednu kategorii. 
 
V disciplíně 100 m s překážkami, poběží druhé pokusy v každé kategorii podle klíče: 
  1 – 100 závodníků……….. 2 pokusy 

 101 a více závodníků ….. druhé kolo 60 nejlepších. 
 
Zahájení   
- Povinností všech soutěžících je zúčastnit se nástupu při zahájení soutěže. Sraz závodníků je v 7.55 hodin  

v prostoru startu. 
 

Startovné   
- Každý závodník nebo skupina závodníků uhradí startovné ve výši 200,- Kč za osobu ráno při prezenci.  
- Jiná forma úhrady je možná po dohodě s pořadatelem (bezhotovostní úhrada, faktura apod.). 
 
Prezence   
- Přízemí Atletické haly, prostor posilovny. 
- Registraci provádí samotný závodník, (označení identifikační páskou). Soutěžícím při prezenci bude 

předána startovní listina předem přihlášených startujících, včetně startovních čísel a odznaků soutěže. 
 
Přejímka nářadí  

- Bude prováděna namátkově v průběhu závodů.  
 
Lékařská prohlídka 
- Přihlášením na portálu www.stovky.cz přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují 

zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích 
soutěže. 

 
Startovní listina  
- Bude s uvedením jmen a vysílající organizace předána účastníkům při prezenci. 
 
Výsledková listina  
- Bude účastníkům k dispozici na internetu, případně na požádání zaslána.  

 
Startovní čísla  
- Startovní čísla budou závodníkům předána při prezenci.  
- Startovní číslo závodník odevzdává ihned po dokončení pokusu. (V případě dvou pokusů se číslo 

odevzdává až do doběhnutí druhého pokusu.) 
- V případě nedokončení pokusu nebo nenastoupení k plnění disciplíny jsou závodníci povinni startovní 

číslo odevzdat v cíli disciplíny.  
- V případě ztráty nebo nevrácení startovního čísla bude pořadatelem požadována finanční náhrada ve 

výši 200,- Kč. 
 
Měření časů  
- Je prováděno elektronicky. Do jedné minuty po skončení pokusu jsou docílené časy oznamovány 

rozhlasem. 
 
 

http://www.stovky.cz/


Šatny  
- Je možno použít šaten, po dohodě na recepci, která je umístěna ve vstupním prostoru haly na základě 

uhrazené zálohy. 
- Za volně odložené věci v prostorách haly pořadatel neručí. 
 
Rozcvičování  
- Rozcvičování se provádí zásadně mimo prostor, kde probíhají závody. Nerespektování tohoto ustanovení 

a neuposlechnutí upozornění rozhodčích na porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako porušení 
propozic soutěže a závodník bude vyloučen ze soutěže. 

 
Odkládání věcí  
- Závodníci odkládají věci před startem na určené místo u startu, po absolvování pokusu se vracejí zpět 

mimo dráhy disciplín, hadice se smí svinovat jen ve vyhrazeném prostoru. 
 
Stravování   
- Formou bufetu v prostorách areálu.  
 
Cestovné   
- Všichni startující a jejich doprovod cestují na náklady vysílající organizace. Ubytování pořadatelé 

nezajišťují. 
 
Technické provedení       

- Soutěž bude probíhat v atletické hale na Střelnici Jablonec nad Nisou na dráze Polytan. 

- Průběh disciplín, výstroj a výzbroj soutěžících dle Pravidel požárního sportu a Technické přílohy 
pravidel požárního sportu (pokyn GŘ HZ č. 10/2018, kterým se vydávají pravidla požárního sportu) 
s tím, že:  

➢ Materiál k provedení disciplín, dle pravidel požárního sportu, si každý závodník přiveze vlastní. 

➢ Startování:  
V každém pokusu je možný jeden chybný start bez vyloučení soutěžícího, který jej způsobil. 
Soutěžící, který způsobí další chybný start v pokusu, bude vyloučen.  

 
Protesty   
- Protesty a odvolání dle Pravidel požárního sportu. 
- Podání protestu se provádí podle Pravidel požárního sportu. 
- Finanční kauce ve výši 1 000,- Kč se skládá při protestu hlavnímu rozhodčímu a odvolací komisi. 
- V případě neoprávněného protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele. 

 
Časový průběh  
- Uvedený v těchto propozicích je pouze orientační. Proto musí každý závodník sledovat průběh soutěže, 

aby nezmeškal nástup k plnění disciplín.  

 

Upozorňujeme závodníky, že doba přípravy a provedení pokusu je u běhu na 100 m s překážkami je              
1 minuta.  
 

Parkování vozidel  
- K dispozici bude parkoviště ve spodní části areálu u fotbalové tribuny, před areálem, nad sportovní 

halou a na vyhrazených místech zadní části atletického stadionu.  
- Parkoviště před atletickou halou jsou určena pro pořadatele a hosty.  
- Žádáme účastníky, aby při odstavování vozidel dbali pokynů pořadatelů a nevystavovali se možnému 

nebezpečí odtažení vozidla. 



Předpokládaný časový harmonogram – sobota – 23.10.2021  
6.30  -  8.00 prezence, úhrada startovného, předání startovních čísel 

8.00  -  8.20 slavnostní zahájení   

8.30  zahájení rozběhů na 100 m s překážkami 

ženy   

muži PROFI 

muži SDH 

13.00 – 14.00 vyhlášení výsledků 

Časy v průběhu dne jsou orientační a závisí na počtu přihlášených v jednotlivých disciplínách. 

 
Přihlášky  

- Přihlásit se může závodník prostřednictvím portálu www.stovky.cz  
- Přihlášení je nutní provést nejdéle do 15. října 2021 

 
Případné dotazy 
- SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jablonec nad Nisou – organizační výbor email: hala@oshjablonec.cz  
- Ing. Jiřina Brychcí, mob.: 604 369 773 
- HZS Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, nprap. Karel Bukvic,  
 tel.: 721 844 588, e-mail: karel.bukvic@hzslk.cz .     
 
 
UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY HALOVÉ SOUTĚŽE: 
Účastníci halové soutěže, včetně doprovodů a diváků, jsou povinni respektovat provozní řád sportovního 
zařízení a pokynů pořadatelů. Prokázané porušení těchto ustanovení bude posuzováno jako nesportovní 
chování se všemi následky dle pravidel požárního sportu a náhradou způsobené škody. 
 

Poznámky, časy, výsledky: 
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