
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 dobrovolný�ch hasic�ů�  Br�ezove�  Horý, http  s  ://hasici.brezove-horý.cz/  

2. Datum a čas konání
• 12. za� r� í� 2020

◦ prezentace za�vodní�ků�       od 08:00
◦ slavnostní� prů� vod (viz bod 18)09:30
◦ slavnostní� zaha� jení� 10:30
◦ start první� dvojice za� vodní�ků� 11:00
◦ výhla� s�ení� vý�sledků� cca 17:00

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

            
3. Místo konání

• Me�sto Pr�í�bram, Str�edoc�eský�  kraj
• PREZENTACE hasic�ů�  v prostorů cí�le na Svate�  Hor�e  
• ZAHA5 JENÍ5 na leve�  strane�  baziliký (sme�rem ke stůda�nce)
• START v Příbrami I, Dlouhé ulici, vchod do Svatohorských schodů
• CÍ5L je cca 100 m od poslední�ho vý�chodů vpravo pr�ed samotnoů bazilikoů Svate�

Horý
• SLAVNOSTNÍ5 UKONC=ENÍ5 bůde v prostorů cí�le cca hodinů po dobe�hnůtí� poslední�

dvojice

4. Možnosti účasti
• Pr�í�slůs�ní�ci  a  zame�stnanci  Hasic�ský�ch  za� chranný�ch  sborů�  C=R  a  registrovaní�

c�lenove�  sborů�  dobrovolný�ch hasic�ů� ,  fýzický  a  psýchický způ� sobilí�,  po  podpisů
prohlášení o osobní způsobilosti na pr�ihla� s�ce
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5. Kategorie:
• můz� i – od 18 let
• z�ený – od 18 let

◦ bez dý�chací� techniký
• ostatní�

◦ podmí�nka ů� c�asti:
▪ soůc�et ve�ků oboů ů� c�astní�ků�  ve� ts� í� nebo rovno 80 let
▪ nebo smí�s�ena�  dvojice (můz�+z�ena) od 18 let

◦ z�ený bez dý�chací� techniký, můz� i s dý�chací� technikoů
◦ c�iste�  můz�ske�  a c�iste�  z�enske�  dvojice spln� ůjí�cí� podmí�nký ů� c�asti v kategorii 

„ostatní�“ se mohoů (a nemůsí�) pr�ihla� sit do te� to kategorie

6. Popis závodu
• Za�vodní�ci výbe�hnoů v prostorů pr�ed spodní�m vchodem do Svatohorský�ch schodů�

ve stanovene�m výbavení�.
• Po  startů  ůchopí�  2x  „C“  hadice  a  1x  „C“  ůzaví�ratelnoů  proůdnici,  vs�e  propojí�

a nerozbalene�  hadice  s  proůdnicí�  na  kontrolní�m  ů� seků  (vzda� lene�m  120  m
od startů) odloz� í� na  význac�ene�m mí�ste� . 

• S pr�ena� s�ení�m poz�a� rní�ch prostr�edků�  si  dvojice mů� z�e  jakkoliv  poma�hat.  Be�hem
za�vodů  se  od  sebe  nesmí�  vzda� lit  na  ví�ce  nez�  10  metrů� .  Výbavenost  kaz�de�ho
jednotlive�ho hasic�e můsí� bý� t zachova�na po celoů dobů za�vodů.

• Trať vede po leve�  c�a� sti schodů� , je význac�ena pa� skoů. Pod bazilikoů Svate�  Horý se
za�vodní�ci  pr�emí�stí�  z  leve�  c�a� sti  schodů�  do prave� .  Vý�chod ze schodů�  napravo je
zů� z�en (proto je tr�eba zvý�s� it  pozornost, abý nedos�lo k ů� razů). Pote�  se ů� c�astní�ci
za� vodů dostanoů na cí�lovoů rovinků.

• Cí�l je po cca. 100 metrech od poslední�ho prave�ho vý�chodů ze schodů� , na cí�love�
rovince. Zapoc�í�ta� va�  se c�as druhého z dvojice. 

• DE5 LKA TRATÍ: 560 metrů�  (289 schodů� ) 
• ÍNTERVALY: dvojice bůdoů na trať výbí�hat ve 3 az�  5 minůtove�m intervalů

7. Povinné vybavení účastníka závodu
• Vlastní�

◦ Stejnokroj PS2 (nebo jine�  dvoůdí�lne�  monte�rký)
◦ obuv  určená  do  zásahu (zpravidla  odpoví�da�  norma�m  C=SN EN ÍSO 20345,

C=SN EN ÍSO 20346, C=SN EN 15090)
◦ zásahová přilba

• Por�adatelem zapů� jc�ene�
◦ 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 metrů� , min. hmotnost 4,5 kg/ks), 1 uzavíratelná proudnice
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8. Kontrola před startem
• podmí�nka k pr�ipůs�te�ní� na za� vod

◦ Dvojice můsí� bý� t pr�í�tomna 5 minůt pr�ed výbe�hnůtí�m na pr�edstartovní�  c�a� r�e
v plne�  vý�bave�  a stanovene�  vý�stroji.

◦ Por�adatele�  provedoů  kontrolů  ů� plnosti  výbavení�. V  pr�í�pade�  nesplne�ní�
podmí�nek nebůde dvojice k za� vodů vpůs�te�na.

• Dýchací přístroj slouží pouze jako zátěž, proto maska není zapotřebí!
• Netolerujeme jinou, než obuv uvedenou v bodě 7.

9. Diskvalifikace  a penalizace
• NEVPUS=TE= NÍ5 K ZA5 VODU

◦ pozdní�  prezentace,  neů� plnost  výbavení�, nesplne�ní�  ve�kový�ch  podmí�nek,
neproka� za�ní�  se  platný�m  slůz�ební�m  resp.  c�lenský�m  prů� kazem,  ů� c�astní�k
pod vlivem alkoholů a jiný�ch omamný�ch la� tek

• DÍSKVALÍFÍKACE
◦ odmí�tnůtí� zadane�ho ů� kolů, nedobe�hnůtí� drůhe�ho z dvojice do c�asove�ho limitů

10 minůt, po dobe�hnůtí� zjis�te�na�  neů� plnost výbavení�
◦ vzda� lení� se dvojice od sebe nad 10 metrů�  na kontrolní�ch ů� secí�ch

• PENALÍZACE
◦ ůmí�ste�ní�  hadic  a  proůdnice  mimo  význac�ene�  mí�sto  (pr�esah  c�a� sti  hadice),

nepropojení�  hadic mezi seboů a nezapojení�  proůdnice (penalizace vz�dý 15
sec., tedý az�  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! 
◦ Por�adatel si výhrazůje pra�vo provedení� nama� tkove�  kontrolý.

10. Startovné
• 400 Kc�/dvojice
• Hradí� se bezhotovostne�  pr�evodem na ů� c�et 2301818972/2010 (Fio banka, a.s.).
• Pr�esne�  pokýný  k  platbe�  (variabilní�  sýmbol)  obdrz� í�  ů� c�astní�k  po  schva� lení�

pr�ihla� s�ký por�adatelem.
• Startovne�  je  nůtne�  ůhradit  do  termí�nů  ůvedene�m  v  potvrzení�  pr�ihla� s�ký.  V

opac�ne�m pr�í�pade�  dojde ke zrůs�ení� pr�ihla� s�ký.
• Výz�adůjeme platbů pro kaz�doů pr�ihla� s�ků. Neakceptůjeme sdrůz�enoů platbů pro

ví�ce pr�ihla� s�ek.
• C=a� st startovne�ho bůde ve�nova�na na charitativní� ů� c�elý.

11. Prezentace
• V prostorů cí�le (prava�  strana schodů�  ů baziliký Sv. Magdale�ný) od 09:00 do 10:00.
• Povinnost  proka�zat  se  c�lenský�m  prů� kazem  SH  C=MS/C=HJ/MHJ/slůz�ební�m

prů� kazem HZS.
• Kaz�dý�  ů� c�astní�k  obdrz� í�  „startovní  balíček“,  jehoz�  soůc�a� stí�  je  tričko  s  logem

závodu.
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12. Přihlášky
• R= a�dne�  výplne�ne�  pr�ihla� s�ký pr�ijí�ma�me v termí�nů od 27.    c�ervna   2020, nejpozde� ji  

vs�ak do pů� lnoci   29. srpna 20  20  .
• Pr�ihla� s�ký  bůdoů ů� c�astní�ký  podepsa�ný  v  prů� be�hů  prezentace.  Registrace  bůde

potvrzena zpe�tnoů SMS na Va�mi  ůvedene�  tel.  c�í�slo  a e-mail.  Je  stanoven limit
50 dvojic  mužů a  20 dvojic  žen,  v  pr�í�pade�  naplne�ní�  bůde rozhodovat  datům
poda�ní� pr�ihla� s�ký.

• Přihlášky  vyplňujte  on-line (v  ůvedene�m  termí�nů)  pomocí�  formůla� r�e
na http  s  ://prihlaska.sv-schodý.cz/  .  V  pr�í�pade�  nemoz�nosti  on-line  registrace,  je
moz�ne�  registraci prove�st telefonický na c�í�sle +420 314 004 884 (volba 4).

• Dals� í� informace (mapý, kontaktý) lze te�z�  zí�skat na http  s  ://www.sv-schodý.cz/  .
• S dotazý a poz�adavký se obracejte na e-mail info@sv-schodý.cz.
• Storno pr�ihla� s�ký s vra� cení�m startovne�ho nebo zme�nů velikosti tric�ka je moz�ne�

prove�st do 31. c�ervence 2020.

13. Doprava
• Aůtomobilý je moz�ne�  zaparkovat na placene�m sta�ní� pod  Svatoů Horoů.
• Vjezd do area� lů Svate�  Horý není� povolen.

14. Ostatní
• Ínformace o  rozlosova�ní�,  c�asový�  rozvrh a  prů� be�z�ne�  vý�sledký bůdoů výve�s�ený

ů startů i cí�le.
• Toaletý jsoů v prostora� ch Svate�  Horý
• Prostor svatohorský�ch schodů�  bůde rozde� len na c�a� st za� vodní� a ver�ejnoů.
• V pr�í�pade�  zrůs�ení� akce z mimor�a�dný�ch dů� vodů�  se pr�ihla� s�ka nerůs�í�, startovne�  se

nevrací� a ů� c�astní�ků� m bůdoů rozesla�na tric�ka a diplomý.

15. Ředitelství závodu
• r�editel za� vodů:   Ladislav Vobejda, DiS.
• hlavní� rozhodc�í�: Jir�í� Blajer, DiS.

17. Ceny
• Absolůtní� ví�te�z obdrz� í�  půtovní� poha� r starostý me�sta Pr�í�brami a kaz�dý�  za� vodní�k

z první�ch tr�ech dvojic poha� r a ve�cnoů cenů.
• Vs�ichni obdrz� í� diplom se svý�m jme�nem a dosaz�ený�m c�asem.

18. Doprovodný program
• V 9:30 výra� z� í�  slavnostní�  prů� vod z  na�me�stí�  T.G.M.  v  Pr�í�brami na Svatoů Horů.

Vs�ichni ů� c�astní�ci jsoů zva�ni k ů� c�asti v tomto prů� vodů v ů� stroji PS2.
• Na stejne�m mí�ste�  a ve stejný�  c�as se kona�  take�  Příbramská svatohorská šalmaj:

http://salmaj.pribram.eů/.
• Po  výhla� s�ení�  a  ůkonc�ení�  akce  je  moz�nost  zů� c�astnit  se  večerního  posezení s

organiza� torý v area� lů Svate�  Horý.

19. Dodatek
• Za pojis�te�ní� za� vodní�ků�  růc�í� výsí�lají�cí� organizace.
• Soůte�z�  není organiza� torem pojis�te�na.
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