Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory pořádá

závod dvojic profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček
v běhu do Svatohorských schodů.

Dvanáctý ročník Běhu hasičů do SVATOHORSKÝCH SCHODŮ
o putovní pohár starosty města Příbrami
PŘÍBRAM 2020
pod záštitou starosty města Příbram Mgr. Jana Konvalinky
a Nadačního fondu na Svatohorské schody a zvelebení okolí.
1. Pořadatel
• Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory, https://hasici.brezove-hory.cz/
2. Datum a čas konání
• 12. zá ří 2020
◦ prezentace zá vodníků
od 08:00
◦ slavnostní prů vod (viz bod 18)09:30
◦ slavnostní zahá jení
10:30
◦ start první dvojice zá vodníků 11:00
◦ vyhlá šení výsledků
cca 17:00
▪ Přesný čas vyhlášení výsledků bude upřesněn v průběhu dne
v závislosti na počtu závodníků.
3. Místo konání
• Město Příbram, Středočeský kraj
• PREZENTACE hasičů v prostoru cíle na Svaté Hoře
• ZAHÁ JENÍ na levé straně baziliky (směrem ke studá nce)
• START v Příbrami I, Dlouhé ulici, vchod do Svatohorských schodů
• CÍL je cca 100 m od posledního východu vpravo před samotnou bazilikou Svaté
Hory
• SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ bude v prostoru cíle cca hodinu po doběhnutí poslední
dvojice
4. Možnosti účasti
• Příslušníci a zaměstnanci Hasičských zá chranných sborů ČR a registrovaní
členové sborů dobrovolných hasičů , fyzicky a psychicky způ sobilí, po podpisu
prohlášení o osobní způsobilosti na přihlá šce
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5. Kategorie:
• muži – od 18 let
• ženy – od 18 let
◦ bez dýchací techniky
• ostatní
◦ podmínka ú časti:
▪ součet věku obou ú častníků větší nebo rovno 80 let
▪ nebo smíšená dvojice (muž+žena) od 18 let
◦ ženy bez dýchací techniky, muži s dýchací technikou
◦ čistě mužské a čistě ženské dvojice splň ující podmínky ú časti v kategorii
„ostatní“ se mohou (a nemusí) přihlá sit do této kategorie
6. Popis závodu
• Zá vodníci vyběhnou v prostoru před spodním vchodem do Svatohorských schodů
ve stanoveném vybavení.
• Po startu uchopí 2x „C“ hadice a 1x „C“ uzavíratelnou proudnici, vše propojí
a nerozbalené hadice s proudnicí na kontrolním ú seku (vzdá leném 120 m
od startu) odloží na vyznačeném místě.
• S přená šením požá rních prostředků si dvojice mů že jakkoliv pomá hat. Během
zá vodu se od sebe nesmí vzdá lit na více než 10 metrů . Vybavenost každého
jednotlivého hasiče musí být zachová na po celou dobu zá vodu.
• Trať vede po levé čá sti schodů , je vyznačena pá skou. Pod bazilikou Svaté Hory se
zá vodníci přemístí z levé čá sti schodů do pravé. Východ ze schodů napravo je
zú žen (proto je třeba zvýšit pozornost, aby nedošlo k ú razu). Poté se ú častníci
zá vodu dostanou na cílovou rovinku.
• Cíl je po cca. 100 metrech od posledního pravého východu ze schodů , na cílové
rovince. Započítá vá se čas druhého z dvojice.
•
•

DÉ LKA TRATI: 560 metrů (289 schodů )
INTERVALY: dvojice budou na trať vybíhat ve 3 až 5 minutovém intervalu

7. Povinné vybavení účastníka závodu
• Vlastní
◦ Stejnokroj PS2 (nebo jiné dvoudílné montérky)
◦ obuv určená do zásahu (zpravidla odpovídá normá m ČSN EN ISO 20345,
ČSN EN ISO 20346, ČSN EN 15090)
◦ zásahová přilba
• Pořadatelem zapů jčené
◦ Dýchací přístroj Dräger bez masky 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 metrů , min. hmotnost 4,5 kg/ks), 1 uzavíratelná proudnice

Běh hasičů do Svatohorských schodů – https://www.sv-schody.cz/
Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory – https://hasici.brezove-hory.cz/

8. Kontrola před startem
• podmínka k připuštění na zá vod
◦ Dvojice musí být přítomna 5 minut před vyběhnutím na předstartovní čá ře
v plné výbavě a stanovené výstroji.
◦ Pořadatelé provedou kontrolu ú plnosti vybavení. V případě nesplnění
podmínek nebude dvojice k zá vodu vpuštěna.
• Dýchací přístroj slouží pouze jako zátěž, proto maska není zapotřebí!
• Netolerujeme jinou, než obuv uvedenou v bodě 7.
9. Diskvalifikace a penalizace
• NEVPUŠTĚ NÍ K ZÁ VODU
◦ pozdní prezentace, neú plnost vybavení, nesplnění věkových podmínek,
neproká zá ní se platným služebním resp. členským prů kazem, ú častník
pod vlivem alkoholu a jiných omamných lá tek
• DISKVALIFIKACE
◦ odmítnutí zadaného ú kolu, nedoběhnutí druhého z dvojice do časového limitu
10 minut, po doběhnutí zjištěná neú plnost vybavení
◦ vzdá lení se dvojice od sebe nad 10 metrů na kontrolních ú secích
• PENALIZACE
◦ umístění hadic a proudnice mimo vyznačené místo (přesah čá sti hadice),
nepropojení hadic mezi sebou a nezapojení proudnice (penalizace vždy 15
sec., tedy až 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!
◦ Pořadatel si vyhrazuje prá vo provedení namá tkové kontroly.
10. Startovné
• 400 Kč/dvojice
• Hradí se bezhotovostně převodem na ú čet 2301818972/2010 (Fio banka, a.s.).
• Přesné pokyny k platbě (variabilní symbol) obdrží ú častník po schvá lení
přihlá šky pořadatelem.
• Startovné je nutné uhradit do termínu uvedeném v potvrzení přihlá šky. V
opačném případě dojde ke zrušení přihlá šky.
• Vyžadujeme platbu pro každou přihlá šku. Neakceptujeme sdruženou platbu pro
více přihlá šek.
• Čá st startovného bude věnová na na charitativní ú čely.
11. Prezentace
• V prostoru cíle (pravá strana schodů u baziliky Sv. Magdalény) od 09:00 do 10:00.
• Povinnost proká zat se členským prů kazem SH ČMS/ČHJ/MHJ/služebním
prů kazem HZS.
• Každý ú častník obdrží „startovní balíček“, jehož součá stí je tričko s logem
závodu.
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12. Přihlášky
• Ř á dně vyplněné přihlá šky přijímá me v termínu od 27. června 2020, nejpozději
však do pů lnoci 29. srpna 2020.
• Přihlá šky budou ú častníky podepsá ny v prů běhu prezentace. Registrace bude
potvrzena zpětnou SMS na Vá mi uvedené tel. číslo a e-mail. Je stanoven limit
50 dvojic mužů a 20 dvojic žen, v případě naplnění bude rozhodovat datum
podá ní přihlá šky.
• Přihlášky vyplňujte on-line (v uvedeném termínu) pomocí formulá ře
na https://prihlaska.sv-schody.cz/. V případě nemožnosti on-line registrace, je
možné registraci provést telefonicky na čísle +420 314 004 884 (volba 4).
• Další informace (mapy, kontakty) lze též získat na https://www.sv-schody.cz/.
• S dotazy a požadavky se obracejte na e-mail info@sv-schody.cz.
• Storno přihlá šky s vrá cením startovného nebo změnu velikosti trička je možné
provést do 31. července 2020.
13. Doprava
• Automobily je možné zaparkovat na placeném stá ní pod Svatou Horou.
• Vjezd do areá lu Svaté Hory není povolen.
14. Ostatní
• Informace o rozlosová ní, časový rozvrh a prů běžné výsledky budou vyvěšeny
u startu i cíle.
• Toalety jsou v prostorá ch Svaté Hory
• Prostor svatohorských schodů bude rozdělen na čá st zá vodní a veřejnou.
• V případě zrušení akce z mimořá dných dů vodů se přihlá ška neruší, startovné se
nevrací a ú častníků m budou rozeslá na trička a diplomy.
15. Ředitelství závodu
• ředitel zá vodu: Ladislav Vobejda, DiS.
• hlavní rozhodčí: Jiří Blajer, DiS.
17. Ceny
• Absolutní vítěz obdrží putovní pohá r starosty města Příbrami a každý zá vodník
z prvních třech dvojic pohá r a věcnou cenu.
• Všichni obdrží diplom se svým jménem a dosaženým časem.
18. Doprovodný program
• V 9:30 vyrá ží slavnostní prů vod z ná městí T.G.M. v Příbrami na Svatou Horu.
Všichni ú častníci jsou zvá ni k ú časti v tomto prů vodu v ú stroji PS2.
• Na stejném místě a ve stejný čas se koná také Příbramská svatohorská šalmaj:
http://salmaj.pribram.eu/.
• Po vyhlá šení a ukončení akce je možnost zú častnit se večerního posezení s
organizá tory v areá lu Svaté Hory.
19. Dodatek
• Za pojištění zá vodníků ručí vysílající organizace.
• Soutěž není organizá torem pojištěna.

Běh hasičů do Svatohorských schodů – https://www.sv-schody.cz/
Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory – https://hasici.brezove-hory.cz/

