
příloha č. 1 
PROPOZICE 

 
„Mistrovství HZS České republiky v lezení na obtížnost na umělé stěně“ 

 
1. Pořadatelem Mistrovství je Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, z. s., 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4  
500 03 Hradec Králové. Spolupořadatelem je Ministerstvo vnitra - generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, 148 01, Praha 414.  
 

2. Mistrovství se uskuteční dne 8. listopadu 2019 v Polygonu Učiliště PO Velké 
Poříčí, Náchodská 530, 549 32  Velké Poříčí. 

 
3. Mistrovství se mohou zúčastnit příslušníci a občanští zaměstnanci HZS České 

republiky, zaměstnanci HZS podniků, muži i ženy, které nominuje vedoucí 
organizace. 
 

4. Organizační pracovníci: 
 
velitel mistrovství: plk. Ing. David Pouč  HZS Královéhradeckého 
kraje  
tajemník mistrovství: kpt. Ing. František Los MV-GŘ HZS ČR 
hlavní rozhodčí: mjr. Mgr. Tomáš Saifrt HZS Královéhradeckého kraje 
rozhodčí: Mgr. Tomáš Saifrt, Mgr. Martin Špaček, Jaroslav Janata, 

Bc. Karel Pfeifer ml., Karel Pfeifer st., Mgr. Josef Hanek 
vyhodnocení:  mjr. Ing. Martin Řehák HZS Královéhradeckého 
kraje 

 
5. Podání přihlášek – přihlašovatelé soutěžících předají řádně vyplněné a 

potvrzené přihlášky (viz příloha č. 2) na emailovou adresu 
jana.vitova@hkk.izscr.cz nejpozději do 1. listopadu 2019. 

 
6. Prezence soutěžících bude probíhat dne 8. listopadu 2019 v Polygonu UPO 

Velké Poříčí od 8,30 do 9,00 hodin. Účastníci mistrovství zde dostanou 
aktuální informace  
a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totožnosti je služební 
průkaz příslušníka nebo průkaz zaměstnance HZS ČR nebo občanský průkaz 
zaměstnanců HZS podniků. 

 
7. Ubytování závodníků je možné zajistit v ubytovně UPO Velké Poříčí. 

Požadavek na ubytování zašlete na adresu jana.vitova@hkk.izscr.cz. 
 

8. Stravování - pořadatel zajistí oběd pro soutěžící, organizační pracovníky a 
rozhodčí. 

 
9. Zdravotní zajištění - zdravotnickou službu v místě mistrovství zajistí příslušníci 

HZS Královéhradeckého kraje. 
 

10. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků mistrovství pořadatel nezajišťuje. 
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11. Mistrovství bude provedeno podle Pravidel pro závody ve sportovním lezení 
na obtížnost stylem „FLASH” a „ON SIGHT” (viz příloha č. 3) a s tímto 
doplněním: 
- kvalifikace a semifinále stylem „FLASH“, finálová cesta stylem „ON 

SIGHT“, 
- semifinále – postoupí všichni soutěžící, kteří absolvují top ve všech 

cestách kvalifikace, plus další soutěžící s nejlepším časem do maximálního 
počtu 12, 

- finále – postoupí všichni soutěžící, kteří absolvují top v obou cestách 
semifinále, plus další soutěžící s nejlepším časem do maximálního počtu 6.  

- jedna kategorie – bez rozdílu, 
- jištění bude provádět jeden člen za vysílající organizaci, 
- vybavení – obuv, lezecký úvazek (schválený UIAA, CE), jistič vlastní, 

přezůvky, 
 

12. Plánovaný časový rozpis mistrovství: 
 
07,00 – 08,30  příprava prostorů pro soutěž 
08,30 – 09,00  prezence soutěžících 
09,10 – 09,15  slavnostní zahájení mistrovství, zahájení soutěže 
09,30 – zahájení závodu 
09,30 – 13,30  kvalifikace 
13,30 – 14,30  semifinále 
14,30 – 15,30  finále 
15,45 – 16,00  vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení mistrovství 
 
Poznámka: pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozpis      

 
13. Organizační upřesnění: 

 
- mistrovství se může zúčastnit maximálně 40 soutěžících, proto v případě 

vyššího zájmu si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet soutěžících 
z jednotlivých organizací na jednotnou úroveň, potvrzení přihlášek odešle 
pořadatel nejpozději do 4 pracovních dní po uzávěrce, 

- soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve sportovním 
oblečení, 

- organizační pracovníci nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství 
v pracovním stejnokroji I (kalhoty, polokošile), 

- parkování vozidel – vyhrazený prostor u polygonu (viz Mapka), 
- kontaktní osoba:  Jana Vítová, Učiliště PO Velké Poříčí 

                          telefon: 775 535 495, 950 515 592 
                                         jana.vitova@hkk.izscr.cz 
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