
Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory pořádá
závod dvojic profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček

v běhu do Svatohorských schodů.

Devátý ročník Běhu hasičů do SVATOHORSKÝCH SCHODŮ 
o putovní pohár starosty města Příbrami

PŘÍBRAM 2018
pod záštitou starosty města Příbram Ing. Jindřicha Vařeky

a Nadačního fondu na Svatohorské schody a zvelebení okolí.

1. Pořadatel
• Sbor dobrovolnýých hasicčůů  Brčezoveý  Horý, http  s  ://hasici.brezove-horý.cz/  

2. Datum a čas konání
• 8. zaý rč íý 2018

◦ prezentace zaývodníýkůů       od 08:00
◦ slavnostníý průů vod (viz bod 18)09:30
◦ slavnostníý zahaý jeníý 10:30
◦ start prvníý dvojice zaývodníýkůů 11:00
◦ výhlaý sčeníý výýsledkůů cca 17:00

▪ Přesný  čas  vyhlášení  výsledků  bude  upřesněn  v průběhu  dne
v závislosti na počtu závodníků.

            
3. Místo konání

• Mečsto Prčíýbram, Strčedocčeskýý  kraj
• PREZENTACE hasicčůů  v prostorů cíýle na Svateý  Horče  
• ZAHAÁ JENÍÁ na leveý  straneč  baziliký (smečrem ke stůdaýnce)
• START v Příbrami I, Dlouhé ulici, vchod do Svatohorských schodů
• CÍÁL je cca 100 m od posledníýho výýchodů vpravo prčed samotnoů bazilikoů Svateý

Horý
• SLAVNOSTNÍÁ UKONCČENÍÁ bůde v prostorů cíýle cca hodinů po dobečhnůtíý posledníý

dvojice

4. Možnosti účasti
• Prčíýslůsčníýci  a  zamečstnanci  Hasicčskýých  zaýchrannýých  sborůů  CČR  a  registrovaníý

cčlenoveý  sborůů  dobrovolnýých  hasicčůů ,  fýzický a psýchický způů sobilíý,  po  podpisů
prohlášení o osobní způsobilosti na prčihlaý sčce
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5. Kategorie:
• můzč i – od 18 let 
• zčený – od 18 let

◦ bez dýýchacíý techniký
◦ v prčíýpadeč  min. 4 prčihlaý sčenýých dvojic

• ostatníý – od 80 let
◦ soůcčet večků oboů ůý cčastníýkůů
◦ pohlavíý ůý cčastníýkůů  nerozhodůje, smíýsčeneý  dvojice povolený
◦ zčený bez dýýchacíý techniký
◦ v prčíýpadeč  min. 4 prčihlaý sčenýých dvojic

6. Popis závodu
• Zaývodníýci výbečhnoů v prostorů prčed spodníým vchodem do Svatohorskýých schodůů

ve stanoveneým výbaveníý.
• Po  startů  ůchopíý  2x  „C“  hadice  a  1x  „C“  ůzavíýratelnoů  proůdnici,  vsče  propojíý

a nerozbaleneý  hadice  s  proůdnicíý  na  kontrolníým  ůý seků  (vzdaý leneým  120  m
od startů) odlozč íý na  význacčeneým míýsteč . 

• S prčenaýsčeníým pozčaý rníých  prostrčedkůů  si  dvojice můů zče  jakkoliv  pomaýhat.  Bečhem
zaývodů  se  od  sebe  nesmíý  vzdaý lit  na  víýce  nezč  10  metrůů .  Výbavenost  kazčdeýho
jednotliveýho hasicče můsíý býý t zachovaýna po celoů dobů zaývodů.

• Trať vede po leveý  cčaý sti schodůů , je význacčena paý skoů. Pod bazilikoů Svateý  Horý se
zaývodníýci  prčemíýstíý  z leveý  cčaý sti  schodůů  do praveý .  Výýchod ze schodůů  napravo je
zůý zčen (proto je trčeba zvýýsč it pozornost, abý nedosčlo k ůý razů). Poteý  se ůý cčastníýci
zaývodů dostanoů na cíýlovoů rovinků.

• Cíýl je po cca. 100 metrech od posledníýho praveýho výýchodů ze schodůů , na cíýloveý
rovince. Zapocčíýtaý vaý  se cčas druhého z dvojice. 

• DEÁ LKA TRATÍ: 560 metrůů  (289 schodůů ) 
• ÍNTERVALY: dvojice bůdoů na trať výbíýhat ve 3 azč  5 minůtoveým intervalů

7. Povinné vybavení účastníka závodu
• Vlastníý

◦ Stejnokroj PS2 (nebo jineý  dvoůdíýlneý  monteýrký)
◦ obuv  určená  do  zásahu (zpravidla  odpovíýdaý  normaým  CČSN EN ÍSO 20345,

CČSN EN ÍSO 20346, CČSN EN 15090)
◦ zásahová přilba

• Porčadatelem zapůů jcčeneý
◦ Dýchací přístroj Dräger bez maský a hadic. Jiný přístroj, než pořadatelem

zapůjčený, není povolen! (dýchací přístroj je pouze pro kategorii „muži“
a pro muže v kategorii „ostatní“)

◦ 2 „C“ hadice (20 metrůů , min. hmotnost 4,5 kg/ks), 1 uzavíratelná proudnice
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8. Kontrola před startem
• podmíýnka k prčipůsčtečníý na zaývod

◦ Dvojice můsíý býý t prčíýtomna 5 minůt prčed výbečhnůtíým na prčedstartovníý  cčaý rče
v plneý  výýbaveč  a stanoveneý  výýstroji.

◦ Porčadateleý  provedoů  kontrolů  ůý plnosti  výbaveníý. V  prčíýpadeč  nesplnečníý
podmíýnek nebůde dvojice k zaývodů vpůsčtečna.

• Dýchací přístroj slouží pouze jako zátěž, proto maska není zapotřebí!

9. Diskvalifikace  a penalizace
• NEVPUSČTEČ NÍÁ K ZAÁ VODU

◦ pozdníý  prezentace,  neůý plnost  výbaveníý, nesplnečníý  večkovýých  podmíýnek,
neprokaýzaýníý  se  platnýým  slůzčebníým  resp.  cčlenskýým  průů kazem,  ůý cčastníýk
pod vlivem alkoholů a jinýých omamnýých laý tek

• DÍSKVALÍFÍKACE
◦ odmíýtnůtíý zadaneýho ůý kolů, nedobečhnůtíý drůheýho z dvojice do cčasoveýho limitů

10 minůt, po dobečhnůtíý zjisčtečnaý  neůý plnost výbaveníý
◦ vzdaý leníý se dvojice od sebe nad 10 metrůů  na kontrolníých ůý secíých

• PENALÍZACE
◦ ůmíýstečníý  hadic  a  proůdnice  mimo  význacčeneý  míýsto  (prčesah  cčaý sti  hadice),

nepropojeníý  hadic mezi seboů a nezapojeníý  proůdnice (penalizace vzčdý 15
sec., tedý azč  45 sec. na dvojici)

◦ kontrolní úsek č.1: vstup do Svatohorských schodů
◦ kontrolní úsek č.2: vstup z ulice Smetanova (odkladová plocha)
◦ kontrolní úsek č.3: východ
◦ kontrolní úsek č.4: cíl 

• V průběhu závodu přísný zákaz užívání alkoholických nápojů a omamných
a psychotropních látek! 
◦ Porčadatel si výhrazůje praývo provedeníý namaý tkoveý  kontrolý.

10. Startovné
• 300 Kcč/dvojice
• hradíý se prči prezentaci
• kazčdýý  zaý vodníýk  obdrzč íý  „startovní  balíček“,  jehozč  soůcčaý stíý  je  i  vstupenka

na Příbramskou svatohorskou šalmaj a tričko s logem závodu
• cčaý st startovneýho bůde večnovaýna na NADACÍ SVATOHORSKYÁ CH SCHODUŮ

11. Prezentace
• v prostorů cíýle (pravaý  strana schodůů  ů baziliký Sv. Magdaleýný) od 09:00 do 10:00
• povinnost prokaýzat se cčlenskýým průů kazem resp. slůzčebníým průů kazem HZS
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12. Přihlášky
• RČ aýdneč  výplnečneý  prčihlaý sčký prčijíýmaýme v termíýnů od 30. cčervence 2018, nejpozdeč ji  

vsčak do půů lnoci   26. srpna 2018  .
• Prčihlaý sčký  bůdoů  ůý cčastníýký  podepsaýný  v  průů bečhů  prezentace.  Registrace  bůde

potvrzena zpeč tnoů SMS na vaými ůvedeneý  tel. cčíýslo nebo e-mail. Je stanoven limit
50 dvojic  mužů a  20 dvojic  žen,  v  prčíýpadeč  naplnečníý  bůde rozhodovat datům
podaýníý prčihlaý sčký.

• Přihlášky  vyplňujte  on-line (v  ůvedeneým  termíýnů)  pomocíý  formůlaý rče
na http  s  ://prihlaska.sv-schodý.cz/  .  V  prčíýpadeč  nemozčnosti  on-line  registrace,  je
mozčneý  registraci proveýst telefonický na cčíýsle +420 720 752 773 (Víýt Novaýk).

• Dalsč íý informace (mapý, kontaktý) lze teýzč  zíýskat na http  s  ://www.sv-schodý.cz/  .
• S dotazý se obracejte na e-mail info@sv-schodý.cz.

13. Doprava
• individůaý lníý
• aůta mozčno nechat na parkovisčti pod  Svatoů Horoů
• vjezd do areaý lů Svateý  Horý neníý povolen

14. Další náležitosti
• Ínformace  o  rozlosovaýníý,  cčasovýý  rozvrh a  průů bečzčneý  výýsledký bůdoů vývečsčený

ů startů i cíýle.
• Toaletý jsoů v prostoraý ch Svateý  Horý
• Prostor svatohorskýých schodůů  bůde rozdeč len na cčaý st zaývodníý a verčejnoů.
• Organizátor  zve  diváky  z  řad  hasičů  i  další  veřejnosti  k povzbuzení

závodníků. 

15. Ředitelství závodu
• rčeditel zaývodů:   Ladislav Vobejda, DiS.
• hlavníý rozhodcčíý: Jirčíý Blajer, DiS.

17. Ceny
• Absolůtníý víýtečz obdrzč íý půtovníý pohaý r starostý mečsta Prčíýbrami a kazčdýý  zaý vodníýk

z prvníých trčech dvojic pohaýr a večcnoů cenů.
• Vsčichni obdrzč íý diplom se svýým jmeýnem a dosazčenýým cčasem.

18. Doprovodný program
• V 9:30 výraý zč íý  slavnostníý  průů vod z  naýmečstíý  T.G.M.  v  Prčíýbrami na Svatoů Horů.

Vsčichni ůý cčastníýci jsoů zvaýni k ůý cčasti v tomto průů vodů v ůý stroji PS2.
• Na stejneým míýsteč  a ve stejnýý  cčas se konaý  takeý  Příbramská svatohorská šalmaj:

www.ginevra.cz.
• Po  výhlaý sčeníý  a  ůkoncčeníý  akce  je  mozčnost  zůý cčastnit  se  večerního  posezení v

areaý lů Svateý  Horý.

19. Dodatek
• Za pojisčtečníý zaý vodníýkůů  růcčíý výsíýlajíýcíý organizace.
• Soůtečzč  není organizaý torem pojisčtečna.
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