OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU
ve spolupráci s

ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE
a

GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR
POŘÁDAJÍ

XXIII. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu
V CORNY atletické aréně na Střelnici v Jablonci nad Nisou

HALA JABLONEC NAD NISOU 2009
O POHÁR TRW LUCAS VARITY
běh jednotlivců na 100 m s překážkami a štafet 4 x 100 m s překážkami
sobota 25. dubna 2009
Soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků
kategorie muži - ženy

a
XXIII. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu

HALA JABLONEC NAD NISOU 2009
PROFI
neděle 26. dubna 2009
Soutěž příslušníků hasičských záchranných sborů, pracovníků jednotek hasičských záchranných sborů
a služeb podniků a příslušníků požárních družstev vojenských útvarů
kategorie muži

HALA JABLONEC NAD NISOU 2009 TRW
a

HALA JABLONEC NAD NISOU 2009 PROFI
Vážení sportovní přátelé
Úvodem nám dovolte, abychom Vás seznámili s rozhodnutím štábu halové soutěže. Pro velký
zájem účastníků a pro zajištění hladkého průběhu soutěže poběží každý závodník v běhu
na 100 m s překážkami pouze jeden pokus a nejlepších 60 jednotlivců v kategorii mužů
a 30 v kategorii žen podle docílených časů postoupí do dalšího kola.
Toto však neplatí pro soutěž PROFI, to je u mužů profesionálů a závodníků vojenských
sborů , kteří poběží dva pokusy.
Pro Vaši orientaci v atletické hale Vám předkládáme několik rad a pokynů:

Zahájení
-

Povinností všech soutěžících je zúčastnit se nástupu při zahájení soutěže. Sraz
závodníků je v 7.50 hodin v prostoru startu.

Startovné
- Každý závodník nebo skupina závodníků uhradí startovné ve výši 80,- Kč
-

za jednotlivce a 250,- Kč za štafetu poštovní poukázkou nebo převodem na účet
960615379/0800 s uvedením odesílatele, nejpozději do 15. dubna 2009.
Při neúčasti závodníka uvedeného na přihlášce lze vyslat náhradníka. Jinak
startovné propadá ve prospěch pořadatele.

Prezence
-

Je časově rozdělena na muže a ženy, viz. časový harmonogram soutěže.
1. poschodí atletické haly, registraci může provést jak samotný závodník, tak
vedoucí družstva za celé družstvo. Při registraci je vhodné předložit ke kontrole
ústřižek složenky o provedené úhradě startovného, kopii výpisu z účtu, popř. další
doklad, stvrzující odeslání startovného. Potom bude soutěžícím předána startovní
listina včetně startovních čísel a odznaků soutěže. Dále bude technickou komisí
prováděna přejímka nářadí, v přední části haly.

Lékařská prohlídka
- Vysílající organizace a každý závodník zodpovídá za to, že startuje zdráv a byl
prohlédnut lékařem. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Startovní listina
- Bude s uvedením jmen a vysílající organizace předána účastníkům při prezentaci.

Výsledková listina
- Bude účastníkům k dispozici na internetu, případně na požádání zaslána.

Startovní čísla
- Startovní čísla budou závodníkům předána při prezentaci.
- V případě nedokončení pokusu nebo nenastoupení k plnění disciplíny jsou
závodníci povinni startovní číslo odevzdat v cíli disciplíny.

Měření časů
-

Je prováděno elektronicky. Do jedné minuty po skončení pokusu jsou docílené
časy oznamovány rozhlasem.

-

Je možno použít šaten, po dohodě na recepci, která je umístěna ve vstupním
prostoru haly na základě uhrazené zálohy.
Za volně odložené věci v prostorách haly pořadatel neručí.

Šatny
-

Rozcvičování
-

Provádí se zásadně mimo prostor, kde probíhají závody.

Odkládání věcí
-

Závodníci odkládají věci před startem na určené místo u startu, po absolvování
pokusu se vracejí zpět mimo dráhy disciplín, hadice se smí svinovat jen
ve vyhrazeném prostoru.

Stravování
-

Je zajištěno v bufetu v prostorách areálu.
Po osobním projednání s vedoucím restaurace hotelu Sport (hotel v areálu
stadionu) je možné zajistit odběr obědů.
V provozu je i restaurace "Na střelnici". Další možnost stravování je v restauraci
pod schody - "U Červených".

Cestovné
-

Všichni startující a jejich doprovod cestují na náklady vysílající organizace.
Ubytování pořadatelé nezajišťují.

Technické provedení
-

Soutěž bude probíhat v atletické hale Jablonec nad Nisou na dráze Polytan.

-

V kategorii jednotlivců budou startovat tři závodníci současně, podle pravidel
požárního sportu.

-

Soutěž ve štafetách se běží pouze na jeden pokus podle pravidel požárního sportu.
Výjimka je na čtvrtém úseku, kde místo hašení bude přenášen PHP P6 (muži
i ženy).

-

Dráha, překážky, oblečení, přilba dle "Pravidel požárního sportu", tretry povoleny.

-

Hadice 20 m, váha 2,5 kg, spojky ROTT nebo DIN, rozdělovač a proudnici
si každý závodník přiveze vlastní.

-

Žebříky pro I. úsek štafety bez hrotů a ostré hrany, kryté tak, aby nedošlo
k poškození povrchu dráhy.

-

UPOZORNĚNÍ: K dovážení používaného materiálu nesmí být použito
sypkých materiálů nebo vody. Takto upravené nářadí nebude technickou
komisí převzato.

Protesty
-

Podání protestu se provádí podle pravidel požárního sportu po složení finanční
kauce ve výši 300,- Kč při protestu RD, 500,- Kč HR a odvolací komisi.
V případě neoprávněného protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

Časový průběh
-

Uvedený v těchto propozicích je pouze orientační. Proto musí každý závodník
sledovat průběh soutěže, aby nezmeškal nástup k plnění disciplín.

Upozorňujeme závodníky, že doba přípravy a provedení pokusu
je u běhu na 100 m s překážkami 1 minuta a u běhu štafetového
2 minuty.
Předpokládaný časový harmonogram – soutěž TRW – 25. 4. 2009
6.30

- 7.30 

muži prezentace, kontrola startovného, předání startovních čísel,
přejímka nářadí

8.00

- 8.20 

slavnostní zahájení

8.20

-

8.20

- 13.30 



ženy prezentace, kontrola startovného, předání startovních čísel,
přejímka nářadí
rozběhy mužů a žen na 100 m s překážkami

13.30 - 14.00 

přestávka

14.00 - 15.45 

soutěž štafet mužů a žen na 4x 100 m s překážkami

16.00 -



vyhlášení výsledků

Předpokládaný časový harmonogram – soutěž PROFI - 26. 4. 2009
6.30

- 7.30 

prezentace závodníků, kontrola startovného, předání startovních
čísel, přejímka nářadí

8.00

- 8.20 

slavnostní zahájení

8.20

- 11.50 

soutěž štafet 4 x 100 m s překážkami

11.50 - 12.30 

přestávka

12.30 - 14.30 

rozběhy na 100 m s překážkami

15.00 -



vyhlášení výsledků

Přihlášky
-

-

Přihlásit se může závodník sám, nebo prostřednictvím organizace, na přiloženém
tiskopise nebo si může přihlášku stáhnout z internetu (viz: http://www.hzslk.cz,
www.oshjablonec.cz). Každá soutěžící organizace může přihlásit maximálně
2 štafety.
Přihláška se vyplňuje čitelně hůlkovým písmem nebo strojově.

Přihlášky je nutno doručit písemně do 15. dubna 2009. Přihlášku je možné
zaslat i elektronickou cestou, v tomto případě pak vedoucí soutěžního
kolektivu předá podepsanou a potvrzenou přihlášku při prezenci.
Adresa:

466 01
e-mail:

Sdružení hasičů ČMS
P.O. Box 150
Jungmannova 8
Jablonec nad Nisou
osh.jablonec@quick.cz
brychci@volny.cz

Přihláška musí obsahovat:
- jméno a příjmení soutěžícího jednotlivce,
- přihláška družstva - jména a příjmení všech členů štafety,
- název a adresu vysílající organizace včetně PSČ, čísla telefonu.
Případné dotazy:
- Okresní sdružení hasičů ČMS Jablonec nad Nisou - organizační výbor
email: osh.jablonec@quick.cz.
- Ing. Jiřina Brychcí, mob.: 604 369 773 email: brychci@volny.cz,
- HZS Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, mjr. Jiří Kypta,
tel.: 950 481 175, e-mail: jiri.kypta@hzsojn.cz

UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY HALOVÉ SOUTĚŽE:
Účastníci halové soutěže, včetně doprovodů a diváků, jsou povinni respektovat provozní
řád sportovního zařízení (výtah je přílohou směrnic) a pokynů pořadatelů.

Poznámky, časy, výsledky:

PROVOZNÍ ŘÁD ATLETICKÉ HALY V JABLONCI NAD
NISOU
Čl. 1

Základní ustanovení
1) Atletická hala je sportovním, víceúčelovým zařízením Města Jablonec nad Nisou
a správou tohoto zařízení byla pověřena společnost Sport Jablonec nad Nisou s.r.o.
2) Ustanovení tohoto provozního řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky Atletické
haly i její zaměstnance.
3) Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu (u návštěvníků haly)
nebo k pracovnímu postihu (u zaměstnanců Atletické haly).
Čl. 2

Využití
1) Atletická hala slouží zejména pro školní tělovýchovu, pravidelné tréninky
tělovýchovných jednot, zájmových organizací, klubů a skupin (dále jen „uživatelé“).
2) Atletická hala je víceúčelová a umožňuje pořádání turnajů, mistrovských zápasů,
soutěží a kulturních akcí.
Čl. 3

Prostory
1) Komplex prostor Atletické haly tvoří:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

hrací a cvičební plochy
tribuny diváků a ochozy
hráčské a sálové šatny se sprchami
technologické zázemí
skladové prostory, nářaďovny, úklidové místnosti
posilovny pro školy a TJ
kanceláře
bufet
venkovní plochy (komunikace, parkoviště)

2) Technická dokumentace budovy je uložena u správce Atletické haly.
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Čl. 4

Časové využívání prostor – provozní doba
3) Časové využívání prostor Atletické haly je následující:
a) Školy od 07.00 hod. do 15.00 hod.
b) Tělovýchovné jednoty od 07.00 do 22.00 hod.
c) Zájmové organizace od 07.00 hod. do 22.00 hod.
4) Atletická hala je v provozu ve všední dny, v sobotu, neděli i o svátcích a každé
přerušení provozu bude vyvěšeno na viditelném místě před budovou haly.
5) Výjimku z provozní doby povoluje ředitel Atletické haly nebo jím pověřený pracovník.
6) Bufet a fitness se řídí vlastní provozní dobou.
7) Tvorba harmonogramu využití sportovních ploch v Atletické hale se řídí následujícími
pravidly:
a) prioritně je zajišťována výuka školních zařízení
b) následují akce zajišťované dlouhodobými smlouvami mezi Atletickou halou a
uživateli
c) zájmová sportovní činnost veřejnosti
8) Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které musí být garantovány
jednorázovými nebo krátkodobými smlouvami, které jsou uzavírány mezi společností
Sport a případnými uživateli.
Čl. 5

Vstupy
1) Vstup do vnitřních prostor Atletické haly je povolen uživatelům, kteří využívají
sportovní plochy nebo další pronajaté prostory a dále divákům. Diváci mají volný vstup
pouze do vestibulu, na spojovací schodiště s přilehlými sociálními zařízeními a ochozy.
Diváci mohou využívat k stání tribuny.
2) Vstup do provozních částí budovy mají zaměstnanci haly a obslužný personál dle
pracovního zařazení a stanovené náplně práce, případně na základě jiných smluvních
vztahů.
3) Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné podniky s hromadnou
účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve
vymezených prostorách.
4) Návštěvy, které přicházejí za zaměstnanci Atletické haly, se musí ohlásit na recepci.
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Čl. 6

Pravidla užívání prostor
1) V celém komplexu Atletické haly je přísný zákaz kouření.
2) Uživatelé sportovních ploch nebo dalších pronajatých prostor odpovídají za dodržování
předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí
uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
3) Uživatelé odpovídají za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou
věcí všech osob, které jsou v prostorách Atletické haly přítomny v souvislosti s činností
jednotlivých uživatelů.
4) Uživatelé odpovídají za veškeré škody na zdraví a životu všech osob, které jsou
přítomny v Atletické hale v souvislosti s činností jednotlivých uživatelů.
5) Uživatelé jsou povinni předat užívané prostory a zařízení Atletické haly
v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzali, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za
dobu užívání.
Čl. 7

Pravidla používání hrací plochy sálů (kurtů)
1) Hrací plochy: sály (kurty), tělocvičny s nářadím, posilovny pro školy a TJ mohou
uživatelé využívat ke sportovní činnosti jen na základě předem zaplaceného poplatku
dle platného ceníku, a to buď v hotovosti u recepční, nebo bankovním převodem na
příslušný účet Sportu Jablonec nad Nisou s.r.o.
2) Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vyučující, trenér nebo kapitán oddílu či
skupiny. Bez jeho přítomnosti není možno začít s výukou nebo tréninkem.
3) Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi a tretrách s kratšími hřeby než
6 mm (pravidlo atletiky č. 239). Vyučující nebo trenér je povinen provádět pravidelné
kontroly, zda je toto nařízení dodržováno, a je povinen vyvodit z nedodržení přísné
postihy.
4) Ředitel, správce Atletické haly nebo službu konající údržbář mohou prostřednictvím
vyučujícího nebo trenéra provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň
potrestat vykázáním příslušné osoby z Atletické haly, případně zrušením akce.
5) Při sportovních utkáních je za dodržování nařízení podle odst. 2 tohoto článku
odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostí.
6) Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje mimo občerstvení hráčů při soutěžích
na střídačkách. Stanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu i při
rozlití minimálního množství tekutin na hrací plochu.
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7) Bez souhlasu ředitele Atletické haly nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé
vymezení hracích ploch („lajnování“), lepit značky apod.
8) S technickým vybavením na hrací ploše (košů, osvětlení, ozvučení apod.) může
manipulovat pouze správce, údržbář nebo recepční.
9) Pokud je hrací plocha využívána k jiné než sportovní činnosti, musí být její povrch
chráněn krycím kobercem nebo folií. Za toto opatření odpovídá správce Atletické haly.
Čl. 8

Užívání tribun a ochozů
1) Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovním tréninku uživatelů,
nebo sportovních a kulturních akcích. Tribuny a ochozy jsou volně přístupné.
2) Na tribunách a ochozech není možné provádět sportovní aktivity.
3) Za pořádek, kázeň a poškozování majetku na tribunách nebo ochozech, či jiných volně
přístupných prostorách (např. sociálních zařízeních) jsou odpovědni jednotliví
uživatelé. V případě, že se jedná o organizovanou akci, přebírá tuto odpovědnost
pořadatel akce.
4) Je zakázáno vynášet jakékoli nádobí z bufetu nebo fitness na ochozy a tribuny.
Konzumace nápojů nebo jídla bude možná pouze při předem určených akcích, a to na
základě vzájemné dohody mezi provozovatelem bufetu, pořadatelem akce a Sportem
Jablonec nad Nisou s.r.o. Tato dohoda musí řešit:
a) Písemný souhlas pořadatele a zástupce Sportu Jablonec nad Nisou s.r.o.
s konzumací nápojů a jídla v diváckých prostorách během akce.
b) Konzumaci pouze v plastových nádobách.
c) Roznášku nebo servis mezi diváky.
d) Úklid kelímků a tácků v průběhu akce a po skončení akce.
e) Odpovědnost za vzniklé škody a způsob jejich odstranění (např. potřísněné stěny,
aj.).
Čl. 9

Užívání kabinetů, stálých pracovišť a kanceláří
1) Klíče od kabinetů si mohou vyzvednou jen vyučující, trenéři nebo vedoucí příslušných
smluvních akcí, kteří odpovídají za řádné využívání zařízení a za dodržování pořádku.
V případě zjištění závad při převzetí prostor ohlásí tyto neprodleně správci Atletické
haly, údržbáři nebo recepční. Později zjištěné poškození a ztráty budou vymáhány na
posledním uživateli.
2) Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou odpovědnost osoby, kterým byly
písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.
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3) Klíče od těchto prostor jsou uloženy v recepci. Vyzvednout si je mohou pouze osoby
určené vedoucím pracoviště. Seznam osob oprávněných obdržet klíč od těchto prostor
je uložen v recepci, opis je u správce Atletické haly.
Čl. 10

Užívání šaten s uzamykatelnými skříňkami
1) Odpovědná osoba (vyučující, trenér nebo kapitán oddílu či skupiny) převezme od
recepční klíč od šatny a při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení těchto
prostor není poškozeno. V případě zjištěného poškození toto ihned hlásí na recepci.
Uživatelé, kteří nejsou uvedeni v seznamu osob oprávněných obdržet klíč od šaten,
dostanou klíč pouze za protihodnotu (100,- Kč). Po vrácení klíče si na recepci
vyzvednou uloženou protihodnotu.
2) Recepční má právo zaznamenat si jméno odpovědné osoby, případně požádat
o předložení průkazu totožnosti.
3) Za řádné uzamčení šaten a za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo
ztrátou věcí všech osob, které byly v prostorách šaten umístěny a souvisely s činností
uživatelů, nesou odpovědnost příslušní uživatelé.
4) Uživatelé si mohou za protihodnotu (50,- Kč) vypůjčit od recepční visací zámek na
šatní skříňku a zvýšit tak ochranu svých osobních věcí. Po vrácení nepoškozeného
zámku si na recepci vyzvednou uloženou protihodnotu.
5) Při sportovních utkáních je povinností pořadatele vyzvednou a vrátit klíč od šaten i pro
družstvo hostů a nese odpovědnost za ztráty a škody jimi způsobené. Kontrolu
předávaných prostor provede spolu se správcem Atletické haly nebo údržbářem.
Čl. 11

Sportovní náčiní
1) Provozovatel Atletické haly odpovídá za bezpečnost a funkčnost potřebného
sportovního náčiní (překážky, sítě, kůly, koše, cvičební nářadí a náčiní).
2) Uživatelé odpovídají za bezpečné a správné používání sportovního náčiní.
3) Uživatelé si mohou na recepci za protihodnotu (500,- Kč) a poplatek za využívání ve
výši 20,- Kč/hod. zapůjčit míč (na košíkovou a volejbal). Po vrácení nepoškozeného
míče si vyzvednou uloženou protihodnotu.
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Čl. 12

Všeobecná ustanovení
1) Za provoz Atletické haly a technický stav budovy včetně mobiliáře odpovídá ředitel
Atletické haly. Správce Atletické haly nebo jím pověřený údržbář má povinnost
kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a v rámci
svých kompetencí z nich vyvozovat příslušná opatření.
2) Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele Atletické haly.
3) Uživatelé, s nimiž má o užívání prostor Atletické haly uzavřený Sport Jablonec nad
Nisou s.r.o. smluvní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická
ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v prostorách Atletické haly.
4) Při užívání prostor Atletické haly platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.
5) Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování
autorského zákona.
6) Ceny pronájmů externím subjektům jsou v příslušných nájemních smlouvách
dohodnuty jako smluvní, přičemž dolní hranice je stanovena ceníkem platným pro
příslušný kalendářní rok.
Čl. 13

Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád Atletické haly nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
V Jablonci nad Nisou dne 30. října 2007
Jednatel SPORTu Jablonec nad Nisou, s.r.o.
...............................................
Daniel Habětínek
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