
PR OP OZ I C E  

XLVII. ročník Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka 
v disciplínách požárního sportu 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Pořadatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, 
Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje. 

Za podpory: Královéhradecký kraj, 
 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 

Datum konání: 12. srpen 2021. 

Místo konání: stadion HZS KH kraje (dále jen „STADION“), 

 GPS: 50°12'11.570"N, 15°50'8.680"E. 

Velitel soutěže: mjr. Ing. Dušan Jičínský. 

Tajemník soutěže: mjr. Bc. Rudolf Jelínek. 

Hlavní rozhodčí: brig. gen. v.v. Ing. František Mencl. 

Přihlášky: do 9. srpna 2021 na odkaze: 
https://goo.gl/forms/Swt5TdKe2y7ZGhE23 

 Podíl na výdajích spojených se soutěží: 100 Kč/disciplína 

Kontaktní osoba: mjr. Bc. Rudolf Jelínek 
oddělení IZS a služeb HZS KH kraje 
tel.: 950 530 705 
souteze@hkk.izscr.cz 

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášených v jednotlivých 
disciplínách a nasazení závodníků do jednotlivých rozběhů. 

Pořadatel nezajišťuje technické prostředky a pomůcky pro plnění jednotlivých disciplín. 

Pořadatel nezajišťuje stravu, dopravu a ubytování. V místě konání soutěže nebude 
stánek s občerstvením. 

https://goo.gl/forms/Swt5TdKe2y7ZGhE23
mailto:souteze@hkk.izscr.cz


TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

Kategorie: muži, ženy. 

Disciplíny: běh na 100 m s překážkami v kategorii muži a ženy, 
výstup do 4. podlaží cvičné věže v kategorii: 

− muži do 35 let včetně, 
− muži 36 – 49 let včetně, 
− zralých pánů nad 50 let včetně, 

                                       výstup do 2. podlaží cvičné věže v kategorii ženy. 

Soutěží se podle Pravidel požárního sportu vydaných pokynem č. 10/2018 SIAŘ GŘ 
ve znění platném ke dni vydání těchto propozic s těmito odchylkami a doplněními: 

a) Při podání odvolání bude složena finanční částka (kauce) ve výši 1 000 Kč. 
b) Disciplíny budou provedeny na dráze: 

- s tartanovým povrchem v disciplíně běh na 100 m s překážkami, 
- s tartanovým povrchem v disciplíně výstup do 4. (2.) podlaží cvičné věže. 

c) Startování bude dle pravidel atletických startů, tzn., že každý závodník, který 
způsobí chybný start, musí být ze startu vyloučen. 

d) Každý závodník má právo absolvovat v jednotlivé disciplíně dva pokusy.  
e) U kategorie mužů postupují první čtyři závodníci (v každé disciplíně) do finálového 

rozběhu. 

Měření jednotlivých disciplín bude prováděno elektronickou časomírou. 

ČASOVÝ PRŮBĚH SOUTĚŽE: 

12. srpen 2021 

07:30 – 08:30 Prezence, trénink běh na 100 m s překážkami. 

08:40 – 08:45 Nástup a zahájení soutěže. 

08:45 – 12:00 Soutěž v běhu na 100 m s překážkami (v pořadí ženy, muži). 

11:00 – 12:30 Trénink – výstup do 2. (4.) podlaží cvičné věže. 

13:00 – 16:00 Soutěž ve výstupu do 2. (4.) podlaží cvičné věže (v pořadí ženy, 
muži). 

16:15 – 16:30 Vyhlášení výsledků obou disciplín. 

Časový průběh soutěže se může změnit v závislosti na počtu přihlášených 
závodníků.  

DALŠÍ INFORMACE: 

Možnosti ubytování v Hradci Králové naleznete na internetových stránkách: 
www.ic-hk.cz 

 

http://www.ic-hk.cz/

