
 

 

Zápis z jednání  KSH Pardubického kraje 

ze dne 12.2.2013 v Pardubicích  
 

Přítomni :  

Pa kraj: Josef Bidmon, Josef \jiruše,Boňatovský Aleš, Oprchalský Ivo,Stará Hana, Stará Milada, 

Tomášek Vladimír, Kubík Jiří, Černovský Vratilsav, Štěpán Jan, Vtípil Pavel,Soural Jan 

HK kraj: Orsák Jiří, Salava Karel, Šeps Jiří, Rygl Miroslav 

            Program jednání :         
1)  Příprava krajského kola konaného 21.6.2013 ve městě Svitavy 

 

 
  
Ad 1)  Starosta KSH  Pardubického kraje zahájil jednání  

Ad 2)   Velitel soutěže : Ivo Oprchalský  (PA) 

 

Hlavní rozhodčí : Jiří Špes (HK), pomocník Bohuslav Šulc (PA) 

 

Běh 100 m bude na 4 dráhy M a 4 dráhy Ž 

PÚ 2 plata M, 2 plata Ž 

Štafeta 4x100m  2 dráhy M, poté 2 dráhy Ž (popřípadě 2 dráhy M, 1 dráha Ž souběžně, podle počtu 

družstev žen.) 

 

Ad 3)   Rozdělení rozhodčích na disciplíny: 
100m M  rozhodčí disciplíny  (PA), pomocník (HK) 

100m Ž  rozhodčí disciplíny  Krauz Ivan (HK), pomocník (PA) 

 štafeta 4x100m M  rozhodčí disciplíny  (HK), pomocník (PA) 

štafeta 4x100m Ž  rozhodčí disciplíny (PA), pomocník (HK) 

pú M rozhodčí disciplíny  (PA), pomocník (HK) 

pú Ž rozhodčí disciplíny (HK), pomocník (PA) 

Startér, (HK), (PA) 

Kontrola nářadí 2 (HK), 2 (PA) 

Časomíra (PA), (HK) 

Tajemník soutěže : Miroslav Vacek (PA) 

Administrativa : Anna Souralová (PA) 

Sčítací komise : Bitnerová (HK), Jiří Bidmon (PA) 

Rozhlas . Josef Jiruše (PA), Jan Soural (PA) 

 

 

Ad 4) Družstva 

 budou povinna případné změny ve startovní listině nahlásit do pátku 20.6.2013 a to nejdéle do 

18:00.Poté nelze měnit startovní listinu. 

Prezence družstev bude do 7:15 

7:15 -7:45 budou povolené tréninky 

8:00 start štafety 4x100m 

Po štafetách bude slavnostní nástup, při kterém budou zároveň vyhlášeny výsledky štafet 

Další disciplínou bude běh 100m  

Soutěž bude ukončena požárními útoky (počet pokusů bude upřesněn na dalším jednání) 

Přetlakové ventily zajistí (PA) z THT Polička 4 kusy. 

Do Oz bude zapsáno, pokud budou družstva požadovat ubytování obrátí se na OSH Svitavy. 

 

 Ad 5)  Další jednání se uskuteční 3.4.2013 ve městě Svitavy na stadionu v 15 :00, tohoto jednání se 

zúčastní: velitel soutěže: Ivo Oprchalský, hlavní rozhodčí Jiří Šeps, pomocník hl. rozhodčího 

Bohuslav Šulc, vedoucí technické čety (PA), krajští starostové a vedoucí odborných rad velitelů 

okresů 

 

 



Ad 6)   Jiří Šeps 

            Do dalšího jednání vypracuje časový harmonogram s variantou jednoho nebo dvou pokusů 

požárních útoků 

     Ad 7)  Ivo Oprchalský  

  Do dalšího jednání vypracuje tabulku materiálního zabezpečení soutěže 

 

Ad 8)  Josef Bidmon a Jiří Orsák 

             Budou úzce spolupracovat při výběru cen pro oba kraje tak, aby byli  na stejné úrovni. 

 

Ad 9)  Rozhodčí 

   Každý kraj dodá na krajské kolo 26 rozhodčích u těchto pak udělá poznámku zda se jedná o 

rozhodčího, nebo rozhodčího instruktora, tyto rozhodčí by měly okresy vybírat převážně z rozhodčích, 

kteří se účastnili školení v Malých Svatoňovicích. Při celé soutěži je nutné aby rozhodčí dodržovali 

nekompromisně pravidla a kontrola nářadí musí označit materiál, který zkontrolovala značkou. 

Jmenný seznam rozhodčích dodají okresy na jednání 3.4.2013 

 

   

                                                                                                     V Pardubicích 12.2.2013 

                                                                                                      Zapsala : Hana Stará  

 


