
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

Soutěže Ústeckého kraje o pohár starosty města Podbořany 

ve výstupu na cvičnou věž. 

Pořadatelem je Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje 

ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů v Lounech a ÚO HZS Žatec. 

Záštitu nad soutěží převzal starosta města Podbořany Mgr.Bc. Radek Reidl. 

 

 

Datum konání :  neděle 11.9.2022  od 7.30 hod 

Místo konání : Městský stadion Podbořany 

 

Přihlášky výhradně elektronicky do 22.8.2022 na :    www.pozarnisporty.cz 

https://pozarnisport.hasicovo.cz/races/138 

http://www.pozarnisporty.cz/
https://pozarnisport.hasicovo.cz/races/138


 

Kategorie :  

mladší dorostenky  2009-2008  =  13-14 let     2. podl.,  žebřík zavěšený 

střední dorostenky 2007-2006  =  15-16 let     2. podl.,  žebřík zavěšený 

starší dorostenky  2005 – 2004 = 17 - 18 let    2. podl.,  žebřík zavěšený 

 

mladší dorostenci 2009 – 2008 = 13 – 14 let    2. podl.,  žebřík zavěšený 

střední dorostenci 2007 – 2006 = 15 – 16 let   2. podl.,  žebřík od startu 

starší dorostenci   2005 – 2004 =  17 – 18 let   3. podl.,  žebřík od startu 

 

ženy                        2003 a starší = 19 a více let     2. podl., žebřík zavěšený 

muži                       2003 a starší  = 19 a více let    4. podl., žebřík od startu 

 

Pravidla: 

soutěž proběhne dle platných pravidel požárního sportu a technické přílohy pravidel PS 

soutěž je vypsaná pro členy SH ČMS, nutno předložit u presence členský průkaz včetně foto 

a obč. průkaz, bez toho nebude start povolen 

každý závodník má možnost jednoho opravného startu 

měření a vážení materiálu bude prováděno namátkově 

každý soutěžící má dva pokusy 

povrch dráhy škvára 

měření el.časomírou + záložní stopky 

parkování vozidel je možno v prostorách stadionu 

bude možnost zapůjčení žebříků, bez možnosti podávání protestu na zapůjčené nářadí 

na místě budou zkušení instruktoři, na které se bude možnost  obracet s dotazy 

 



Stravování:  na vlastní náklady 

Časový harmonogram: 

7:30 – 8:30      presence 

8:30 – 8:45      nástup 

9:00                  zahájení soutěže v pořadí:  mladší, střední, starší  dorostenky, 

                                                                               ženy,  

                                                                               mladší, střední a starší dortenci, 

                                                                                soutěž zakončí muži 

14:00              nástup a vyhodnocení soutěže - může se měnit dle počtu soutěžících 

 

Štáb soutěže:    

velitel soutěže :        Václav Hančar   

hlavní rozhodčí :      plk. Ing. Adojf Langer  

náčelník štábu :        Jiří Henc 

časomíra :                  OSH Ústí, OSH Louny 

sčítání výsledků:      požární sporty hasičovo - Matěj Prošek 

technická četa :        Spurný Karel 

presence :                  Ilona Hencová, Ilona Suchá 

zdravotní služba :    Záchranáři Žatec 

 

Bližší informace ohledně techn. zabezpečení: Adolf Langer         tel.:  724269861 

                                                                            Vlastislav Vlček     tel.:   603184779 

                                                                             Pavel  Suchý         tel.:   602457797         


