
 

 

 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 21.srpna 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů 

Moravskoslezského kraje a Sborem dobrovolných hasičů Nová Ves 

 

 

 

 

 

Místo konání: Hasičské cvičiště Nová Ves,  

ulice Valašská, Ostrava – Nová Ves 

    GPS: 49.8210867N, 18.2244778E 
 
  
 
 

 

 

 



1. Účast:             

▪ 4 nominovaní jednotlivci každého KSH/MSH Praha – muži, ženy 

▪ 60 jednotlivců na základě umístění v ČP 2021 – muži, ženy 

▪ 20 jednotlivců na základě umístění v ČP 2021 – střední dorci, střední dorky  

 

Věková kategorie: muži, ženy – od 15-ti let dosaženém v kalendářním roce 2021 

 

Všichni jednotlivci, kteří reprezentují příslušný kraj, musí mít trvalé bydliště v tomto kraji. 

 

 

2. Harmonogram soutěže:       
 

Sobota 21.8.2021 

08.00 – 08.30 prezence rozhodčích a organizačních pracovníků 

08.00 – 09.00 prezence soutěžících – ženy 

09.00 – 09.25 trénink soutěžících – ženy 

09.30 – 12.15 běh na 100m s překážkami – ženy 

12.30 vyhlášení výsledků – ženy 

10.30 – 11.30 prezence soutěžících – muži  

12.45 – 13.10 trénink soutěžících muži 

13.15 – 16.00 běh na 100m s překážkami – muži 

16.15 vyhlášení výsledků – muži  

  

Časový harmonogram může být v průběhu soutěže upraven na základě aktuální situace v místě konání. 

 

 

3. Hlavní pracovníci soutěže 

 
Velitel soutěže    Ing. Tomáš Lefner 

 
Hlavní rozhodčí   Ing. Ivan Marek      
    

 

4. Všeobecná ustanovení 

 
a) podání přihlášek 

NEJPOZDĚJI DO 16. 8. 2021 - zašlete na adresu: kolka@dh.cz Elektronicky vyplněnou 

přihlášku staženou ze stránek www.dh.cz  

 

b) stravování 

Na sportovištích bude zajištěno stánkové občerstvení na vlastní náklady účastníků nebo 

návštěvníků mistrovství. Strava pro rozhodčí a organizační pracovníky bude zajištěna. 

 

c) zdravotní zajištění a pojištění účastníků mistrovství  

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí ČČK Ostrava. Za zdravotní stav soutěžících 

odpovídá pořadatelům přihlašovatel.  
 

d) doprava soutěžících  

Všichni soutěžící si dopravu zajistí na vlastní náklady.  
 

e) doprava rozhodčích a dalších organizačních pracovníků  

Doprava rozhodčích a dalších organizačních pracovníků bude proplacena na základě vyplnění 

cestovního příkazu dle platné Směrnice o cestovních náhradách SH ČMS. 
 

 

mailto:kolka@dh.cz
http://www.dh.cz/


5. Technická ustanovení 
 

Mistrovství bude provedeno podle Pravidel požárního sportu (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 

10/2018, kterým se vydávají pravidla požárního sportu, dále jen „Pravidla“) a s tímto doplněním: 

 

a) Při podání písemného protestu bude složena kauce v hotovosti ve výši 1000,- Kč  

b) Disciplína bude provedeny na dráze s tartanovým povrchem – 3 dráhy 

c) Každý soutěžící má dva pokusy, dráhy na druhé pokusy se nebudou měnit. 

d) Závodníci, kteří dosáhnou šesti nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových 

rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 3., 2. a 6. dosažený čas, II. 

semifinále 4., 1. a 5. dosažený čas). Do finále o mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami 

postoupí tři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do 

drah ve finále 2., 1. a 3 čas.). 

e) Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. 

Přihlašovatel při prezenci svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky 

PO použité v soutěži odpovídají platným Pravidlům požárního sportu. 

f) Soutěžící nastoupí k závěrečnému ceremoniálu v kompletním sportovním oblečení. 

g) Ústroj:  

- sbor rozhodčích – vycházkový stejnokroj, polokošile s límečkem červené barvy 

- štáb soutěže – vycházkový stejnokroj, polokošile s límečkem tmavě modré barvy (vyjma   

  technické skupiny – pracovní stejnokroj) 

h) V průběhu soutěže bude probíhat kontrola materiálu. 

                  
 

6. Organizační ustanovení 
 

Parkování vozidel:  v blízkosti sportovního areálu na ulici U Boříka – dle pokynů pořadatele. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Praha 2. července 2021  

Č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN  

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k 

ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného 

novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  

 

 

č.j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, tak, že v čl. V bod 16 

 

Bod 16. stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních 

prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto 

mimořádným opatřením:  

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s     

negativním výsledkem, nebo  

 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo 

  

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:  

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu   

    údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo  

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně  

    14 dní, 

 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 180 dní, nebo  

 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 

osobou, s negativním výsledkem, nebo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mistrovství České republiky v běhu na 100m s překážkami podpořili: 

 
 
                          


