
 

POZVÁNKA A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

Sbor dobrovolných hasičů Velké Opatovice zve všechny 

dorostence a dorostenky 

na 7. ročník soutěže 

 

„Vopatovské dorost“ 
 

která se koná dne 1. května 2022 

v areálu základní školy ve Velkých Opatovicích 

 
Prezence: do 9:30hod  

Nástup jednotlivců, porada vedoucích: 9:50hod  

Začátek soutěže/tréninků: cca 10:00hod  

Kategorie: jednotlivci a jednotlivkyně mladšího, středního a staršího 

dorostu (věkové rozdělení dle dodatku č.3 směrnice pro celoroční činnost 

dorostu), namátkově bude prováděna kontrola členských průkazů  

Pořadatel: SDH Velké Opatovice  

Velitel soutěže: Martin Koutný  

Hl. Rozhodčí: Jana Toulová – SDH Borotín 

Rozhodčí disciplín: Jan Přichystal – SDH Velké Opatovice  

   Eva Bubeníková – SDH Velké Opatovice 

Delegát OORM: Matěj Nečesaný 

Startovné: 50,- Kč za každého jednotlivce  

 

DISCIPLÍNY : 

Běh na 100m s překážkami  
- dle platné směrnice pro celoroční činnost dorostu a příslušných dodatků 

- kategorie mladších a středních dorostenců – výška překážky/bariéry 1.7m, výška kladiny 0.8m  

kategorie starších dorostenců – výška bariéry 2m, výška kladiny 1.2m  

- kategorie mladších, středních a starších dorostenek – výška překážky/příčného břevna 0.7m, 

výška kladiny 0.8m  

- nářadí vlastní, překážky dodá pořadatel  

- měření času elektronickou časomírou (pomocí fotobuňky), startování výstřelem ze startovací 

pistole  

- běží se ve dvou drahách, povrch dráhy tartan, tretry povoleny  

- pořadí startu jednotlivých závodníků určuje pořadatel 



Dvojboj jednotlivců  
- dle platné směrnice pro celoroční činnost dorostu a příslušných dodatků 

- překážky, podložky a PHP dodá pořadatel  

- měření času elektronickou časomírou (pomocí fotobuňky), startování výstřelem ze startovací 

pistole  

- běží se ve dvou drahách, povrch dráhy tartan, tretry povoleny  

- pořadí startu jednotlivých závodníků určuje pořadatel  

 

Test z požární ochrany  
- dle platné směrnice pro celoroční činnost dorostu a příslušných dodatků 

- testy dodá pořadatel  

- výběr příslušných 15cti otázek ze souboru otázek stanovených ÚORM SH ČMS pro daný ročník 

provede pořadatel  

 

Hodnocení soutěže  
- dle platné směrnice pro celoroční činnost dorostu a příslušných dodatků v kategoriích mladší, 

střední a starší dorostenci a mladší, střední a starší dorostenky  

- vítězem dané kategorie se stane jednotlivec s nejnižším součtem bodů dosažených ve všech 

disciplínách, při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění v disciplíně dle 

následujícího pořadí: 1.běh na 100m s překážkami, 2.dvojboj, 3.test z PO  

- výsledky této soutěže budou započítávány do okresní ligy dorostu okresu Blansko 

(oormblansko.wz.cz)  

 

Další informace:  
- zdravotní službu zajišťuje pořadatel  

- občerstvení v areálu ZŠ zajištěno  

- parkování v areálu a blízkém okolí ZŠ  

- soutěž se řídí všeobecnými pravidly okresní ligy mládeže okresu Blansko  

 

Přihlášky posílejte nejpozději do 27.dubna 2022 na e-mailovou adresu koutnak@centrum.cz nebo 

volejte/pište na tel. č. 777 013 150 (Martin Koutný)  
OZ vyplnil a za správnost údajů zodpovídá: Martin Koutný, 777 013 150, koutnak@centrum.cz 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován městem Velké Opatovice. 

mailto:koutnak@centrum.cz

