
 
DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2020 

PROPOZICE 
 

Datum:  
26. září 2020 
od 7:45 do 18:00 hodin 
 

Místo konání:  
Janovská sokolovna (http://www.janovskaops.net/) Janov n. N. 
Janov nad Nisou a okolí 
 

Pořadatel:   
OS ČČK Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, Jablonec nad Nisou, 466 01 
Sbor dobrovolných hasičů Janov nad Nisou, č.p. 520, 468 11 Janov nad Nisou         
Vězeňská služba ČR – Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11, Jablonec nad Nisou, 46605 
 
Spolupracující složky: 
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou  
Klub bojových umění Systema RMA Liberec            
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
Policie ČR 
Horská služba Jizerské hory 
 

Akce pod záštitou poslance parlamentu ČR 

Ing. Petra Beitla 

Organizační team soutěže: 

Ředitelka soutěže:  Bc. Kateřina Havlová 
 + 420 732 542 934 

Hlavní rozhodčí: Radek Nagy 
+ 420 602 872 448  

 dobyvani@cck-jablonec.cz 

Rozhodčí stanovišť: 

  pověření členové OS ČČK,  JSDHO Janov nad Nisou, VS ČR, ZZS LK, 

Systema Liberec, VZS Jablonec nad Nisou, PČR, AČR, Horské služby 

 

 

 

http://www.janovskaops.net/


Program dne: 
07:45 – 08:30  Prezentace účastníků a přidělení startovních čísel  - Janovská sokolovna  

08:40 Slavnostní zahájení soutěže, pravidla a poslední pokyny 

09:00 -16:00 Vlastní průběh soutěže; program zázemí, stánky, občerstvení 

16:30 – 17:00 Slavnostní zakončení soutěže, předání trofejí a medailí 

17:00 - ??? Společenské posezení u ohně 

 

Pravidla soutěže, stanovišť: 
Soutěž je určena pro 3 - členná družstva a rozdělena do tří kategorií: 

 MLÁDEŽ 14 – 17 let 

 MASTERS 18 a výše   

 OZBROJENÉ SLOŽKY 

 Povinnost každého družstva je registrovat se v řádném termínu, a to do  10. 9. 2020 prostřednictvím on-

line registrace  (https://forms.gle/f61WDeNoqWHJGQvt6), pokud bude již kapacita plná, je možné 

se registrovat jako náhradníci. Po tomto termínu je možné zaslat přihlášku mailem ( dobyvani@cck-

jablonec.cz) , ale družstvo již nemusí být přihlášeno (schvaluje pořadatel). 

Celková kapacita účastníků je 20 družstev. Platí zásada, „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.  

Dovolujeme si z organizačních důvodů limitovat počet účastníků a vyhradit si drobnou změnu časového rozvrhu 

akce, kterou oznámíme nejpozději 7 dní před konáním akce.  

Závod je na čas, čeká Vás několik soutěžních stanovišť na trati s převýšením, jejichž splnění bude penalizováno.  

Nedodržování zásad FAIR PLAY může vést k diskvalifikaci družstva.  

Před každým stanovištěm budou umístěny pravidla daného stanoviště, ty si družstvo před vstupem na 

stanoviště pozorně přečte.   

Na stanovištích s označením STOP je nutné vyslechnout příkazy rozhodčího a bez odkladu vyplnit dané instrukce.  

Na stanovištích je zakázáno používat ostré zbraně!!! 

Řešení protestů:  Případné protesty podává velitel družstva hlavnímu rozhodčímu ihned po absolvování všech 

soutěžních stanovišť. Hlavní rozhodčí řeší protest s rozhodčím stanoviště bez odkladu společně s velitelem 

družstva.  Rozhodnutí hlavního rozhodčího soutěže je konečné! 

Zásady chování Fair Play: V soutěži bojuji čestně a podle pravidel. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo 
po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest. Vítězství není důvodem k nadřazenosti. I poražený 
zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého. 

Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky. V soutěži respektuji pokyny a nařízení 
rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu. Diváci jsou součástí 
sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému. Férové sportovní chování je mi vlastní i v 
každodenních životních situacích. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům. 

Pravidla účasti: Tato pravidla jsou uvedena na přihlášce a každý z týmu je podepisuje. Bez souhlasu 

s těmito pravidly nemůže být závodník na závod připuštěn. 

Jsem si plně vědom rizika, týkajícího se mě a ostatních účastníků v průběhu závodu. Jsem 

fyzicky a morálně připravený, zúčastnit se závodu a na možnou námahu během závodu. Budu 

https://forms.gle/f61WDeNoqWHJGQvt6


přesně dodržovat všechny pravidla a pokyny organizátorů, používat výstroj a zařízení jen 

způsobem dovoleným pravidly a podle pokynů, a to tak, abych nezpůsobil jakoukoliv újmu 

sobě, ostatním spoluúčastníkům ani organizátorům. Bezpodmínečně se podřídím všem 

předpisům a pokynům organizátorů závodu.  Jsem si vědom, že akce je veřejná a budou z ní 

pořizovány audio a video výstupy, fotografie, na výsledkových listinách bude uvedeno mé 

jméno. Fotky a videa mohou být umístěny na webové stránky a Facebook. Pořadatelé budou 

moci využít nafocených a natočených materiálů k veřejné prezentaci a to v televizi, tisku i na 

internetu.  

    

Organizační pravidla: 
Kategorie - M (mládež) - 14-17 let, K (masters) – 18 a výše let, OS (ozbrojené složky) 

Družstvo -  je složeno z 3 členů, velitel a 2 členové; velitel – má za úkol koordinovat družstvo, 
rozdělovat úkoly a sám se do úkolů zapojit.  Každý se hlásí do vlastní kategorie, pokud jsou namíchaná 
družstva (př. 2x členové 17 let a 1x 18 let – platí, že většina rozhodne – patří do mládeže, 2x OS + 1xK = OS) 

Doprovod – nezletilé družstvo musí: a) každý nezletilý musí mít podepsaný „reverz“ rodiči nebo 
zákonnými zástupci a b) být doprovázeno doprovodem starším 18 let, tento doprovod NESMÍ 
zasahovat do průběhu soutěže ani družstvu napovídat (v případě porušení může být družstvo 
diskvalifikováno!)  

Stanoviště: na každém stanovišti musí soutěžící poslechnout bez zbytečných odkladů příkazy 
rozhodčích. Rozhodčí má právo zastavit disciplínu, pokud usoudí, že vzniklo reálné nebezpečí poranění 
soutěžících, nebo figurantů. 

Občerstvení – Pitný režim zajištěn po celou dobu soutěže zdarma (šťáva, čaj) + drobné občerstvení.  

V sokolovně je možné si zakoupit oběd a další drobné občerstvení nejen pro účastníky, ale i pro 

přihlížející doprovod a diváky. 

Co sebou– vhodné sportovní oblečení (v závodu plníte úkoly při kterých se ušpiníte, nebo si je můžete i 
poničit), plavky, ručník, sportovní, pevnou obuv, kartičku zdravotní pojišťovny, léky (pokud akutně 
užíváte), věci na převlečení. Ostatní dle uvážení.  

Zranění, pojištení Jakékoliv zranění, či změnu zdravotního stavu oznámte neprodleně buď 
při neodkladném stavu na tel 732 542 934 ředitelka soutěže / zdravotník; nebo na nejbližším stanovišti. 
Označená stanoviště „ZDRAVOTNÍK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE“ jsou zároveň i stanovišti první 
pomoci při úrazech v soutěži. Pokud budete chtít ošetřit hned při příchodu, hlaste „NENÍ SOUTĚŽ, 
POTŘEBUJI POMOC!“ Všechna ostatní stanoviště budou vybavena základní lékárnou pro ošetření 
drobných poranění. Akce je pojištěná v rámci činnosti OS ČČK Jablonec n. N. 

Ubytování: možné levné ubytování ve sportovním areálu v Janově nad Nisou. Nově zrekonstruované 

pokoje a sociální zařízení, cena 250 Kč/ noc/ osoba. Kapacita 38 lůžek.  Objednávky závazně nahlásit do 

31. 8. 2020 včetně délky ubytování ( pá- so; so- ne; pá – ne), zajistíme rezervaci, Ubytovaným nabízíme 

možnost dopravy z autobusového, nebo vlakového nádraží. 

Místo prezentace:  Janovská sokolovna (spojení, autobus č. 101 směr Bedřichov, zastávka Janovská 
sokolovna), adresa místa pro dojezd autem. (Janov nad Nisou 504, 468 11 Janov nad Nisou)  Parkování 
je možné na vyhrazených místech v areálu. 

Úhrada soutěže: úhradu poplatku 1290,- Kč/ družstvo je možné provést převodem na BU OS ČČK 

Jablonec nad Nisou, č.ú. 1933451/0100 KB Jablonec nad Nisou (Variabilní symbol 20200926, do popisu 



pro příjemce uvést jméno týmu)  nebo v hotovosti v kanceláři OS ČČK Jablonec, popřípadě  nejpozději 

10. září 2020.  

Při prezentaci družstva, každé družstvo obdrží pití, magnesium a příruční lékárničku pro každého člena.  

Za tým Dobývání   Bc. Kateřina Havlová, ředitelka soutěže 

 


