
 

 

Soustředění mládeže pro rok 2011 v disciplínách požárního sportu pro 

Kraj Vysočina 

 

Česká federace požárního sportu ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy 

a Slezska připravila pro letošní rok pilotní projekt pro Českou Republiku a její 

jednotlivé kraje pod názvem ,,Soustředění mládeže v disciplínách požárního sportu‘‘. 

Tento projekt byl v loňském roce organizován v Karlovarském kraji a měl nevídaný 

úspěch co se do počtu účastníků týče. Jednotliví účastníci se zde na těchto 

soustředěních připravují pro nadcházející sezónu, ale taktéž získávají nové 

zkušenosti při vlastním tréninku a zlepšování svých výkonů.  

 

Novinkou je tedy rozšíření do celé České Republiky a nabídka jednotlivým krajům 

uspořádat u nich toto soustředění pro mládež.  

 

Ve spolupráci s paní Andreou  Dopitovou vedoucí krajské odborné rady mládeže 

kraje Vysočina připravujeme tento projekt i pro kraj Vysočina a to v termínu 29.4 

2011 – 1.5 2011 na atletickém stadionu ve městě Pacov.  

 

 

 

 

 

 

 

Základní cíle projektu 

 

- příprava jednotlivců a kolektivů pro disciplíny požárního sportu pro 

rok 2011 

- technika překonávání překážek a technika přípravy na jednotlivé 

závody 

- zvyšování fyzické přípravy a zdokonalování vlastní sportovní 

seberealizace 

- příprava dorostenců a dorostenek pro možnost budoucího povolání 

hasič 

- základní cíle Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

- příprava pro reprezentační družstvo České Republiky v požárním 

sportu 

- podle možností příprava na disciplínu výstup na věž 

 

 



 

 

 

 

Časové rozložení projektu pro rok 2011 

 

Soustředění: 

 

9-12.2 2011 Karlovarský kraj 

12-13.3 2011 Středočeský kraj 

17-20.3 2011 Jihomoravský kraj 

29.4 2011 – 1.5 2011 kraj Vysočina 

 

 

 

Místo konání – Město Pacov 

 

 

 

 

 

 

Účastníci projektu soustředění pro rok 2011  

 

- členové SHČMS  nebo občanských sdruženích zabývajících se 

požární ochranou a požárním sportem 

- věková kategorie od 13-26 let chlapci 

- věková kategorie 14-26 let děvčata 

- u účastníků mladších 15 let nutný písemný souhlas rodičů 

- zaplacení účastnického poplatku soustředění 

- zaplacení členských příspěvků na rok 2011  

- každý účastník podepíše bezpečnost a seznámí se s řádem 

sportoviště 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Materiální zabezpečení projektu pro rok 2011  

 

- překážky zajistí Česká federace požárního sportu ve spolupráci 

s paní Dopitovou. 

- sadu štafetových hadic, přilbu, opasek, si účastníci dopraví na 

soustředění na vlastní náklady 

- stravování bude zajištěno na stadionu a bude hrazeno z účastnického 

poplatku  

- ubytování se sociálním zařízením zajištěno přímo v areálu stadionu 

- zdravotní služba zajištěna organizátorem 

- trenéry a instruktory pro jednotlivé disciplíny zajistí Česká federace 

požárního sportu o.s 

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast v roce 2011 a doufáme, že nepohrdnete 

nabídkou přípravy v disciplínách požárního sportu. 

 

 

S pozdravem  

 

 

David Grůza 

předseda ČFPS o.s 


