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PŘEBOR  

Hasičského záchranného sboru České republiky 
 v plavání 

 
 

PROPOZICE 
 

 
Pořadatel: Sportovní klub hasiči Zlín 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 
Česká hasičská sportovní federace 
Odborový svaz hasičů 
 

Termín: 8. listopad 2008 
 

Místo: Plavecký areál – STEZA ZLÍN, Hradská  888, 760 01 
 

Discipliny a sled 
startů jednotlivých 
rozplaveb: 

50 m znak muži – ZM 50, 
100m volný způsob muži – VM 100,  
100 m volný způsob ženy – VŽ 100,  
50 m motýlek muži – MM 50, 
100 m Prsa muži – PM 100,  
100 m prsa ženy – PŽ 100,  
50 m volný způsob muži – KM 50,  
200 m polohový závod muži – PZM 200,  
Štafety:  
4 x 50 m štafeta polohový závod bez rozdílu věku – ŠPZ 4x50,  
štafety se mohou plavat v kombinovaných sestavách M / Ž 
 

Kategorie: muži do 40 let – (DO 40) 
muži nad 40 let – (NAD 40) 
ženy – bez rozdílu věku – ( Ž) 
 

Podmínky účasti: Účastníci závodů mohou být jen příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR, 
zaměstnanci HZS P a členové JSDH, fyzicky a zdravotně způsobilí. Za 
zdravotní způsobilost odpovídá vysílající složka. 

Přihlášky: Do 10.10. 2008  
E-mail: jiri.moskva@zlk.izscr.cz , tel.950670250, mobil 724178381 
!!!Přihlášky je nutno uvést ve formě registrace (!!!viz níže!!!), 
http://www.hzszlk.eu/sport/plavani08/plavani08.htm  
 

Prezence: 8.11. 2008 od 08,00 do 08,45 hod v plavecké hale STEZA ZLÍN, Hradská  
888, 760 01 
 

Losování: Losování 1.11. 2008 ve 14 hod na PS Zlín provede Vítězslav Polčák  za 
účasti vnitřní kontroly a interního auditu HZS ZLK. 
 

Příspěvek za start: 300 Kč/ závodník. V ceně je triko, strava a permanentka. 
 

Diplomy a ceny: První tři v každé disciplíně obdrží věcné ceny, medaile a diplomy (pouze při 
osobní účasti při vyhlášení). 
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Časový program: 09,00 - slavnostní zahájení přeboru 
09,15 - 09,30 rozplavání 
09,30 - start prvého závodu dle sledu startů  
12,45 – vyhlášení výsledků 
 

Parametry závodních 
tratí: 

Bazén - šest tratí o délce 50 m 

Ubytování: V prostorách HZS ZLK a v hotelu DUO (300,- kč/os) na základě žádosti do 
10.10. 2008 E-mailem: jiri.moskva@zlk.izscr.cz 
 

Odřeknutí: Do 1.11.2008 E-mailem: jiri.moskva@zlk.izscr.cz , telefon: 724178381  
 

Různé: V plavecké hale je možno na osobní věci zapůjčit šatnovou skříňku se 
zálohou 100,- Kč;  
Závody na jednotlivých tratích se budou konat v případě, bude-li v disciplině 
přihlášeno alespoň pět závodníků !!!; 
Účastníci závodů a diváci se účastní závodů na vlastní nebezpečí; 
Zálohované měření času homologovaným měřícím zařízením; 
Výsledky závodů budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě na 
E-mailové adresy uvedené v přihlášce. Dále budou výsledky zveřejněny na 
internetové adrese www.pozary.cz a www.hzszlk.eu. 
Strava bude zajištěna v areálu Menze UTB, Hradská ulice. 
 

Organizační výbor: Vedoucí technické  skupiny: Ing. Eduard Polomik 
Vedoucí organizační skupiny: Ing. Jiří Moskva 
Hlavní rozhodčí:                                                      Jiří Vašica 

  
 plk. Ing. Hynek Marák 

velitel soutěže  
HZS Zlínského kraje 
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