
XIX. Otevřené Mistrovství ČR 
v orientačním běhu profesionálních hasičů  

MEMORIÁL KARLA VACKA 
 

Záštitu nad přeborem převzal  
ředitel odboru IZS a výkonu služby plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška 

 
PROPOZICE 

 
Termín:  5. - 6. června 2019   Místo:      Doksy, Máchovo jezero 
 
Pořadatel: HZS Libereckého kraje 

Sportovní klub HZS Libereckého kraje 
Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z. s. 

 
Časový rozpis: 
 
5. června 2019  6. června 2019  
 
       do12:00 hod. prezentace + ubytování 8:00 – 9:00 hod. snídaně 
12:10 – 12:30 hod.  seznámení s pravidly závodu 10:00 hod. START závodu štafet 
      13:00 hod.  slavnostní zahájení 11:30 –13:00 hod. oběd 
13:30 – 13:50 hod. přesun na start  13:30 hod. vyhlášení výsledků  
      14:00 hod. START závodu jednotlivců  
17:00 – 19:00 hod. večeře 
20:00 – 24:00 hod.  volný program (občerstvení, hudba)  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo pro případné změny v časovém rozpisu z důvodu 
zajištění plynulého průběhu závodu. 
 
Soutěžní kategorie: */ 
Pozn.: všechny soutěžní kategorie jsou bez rozdílu věku 
 
1. jednotlivci 
 muži HZS  – 5 km     M-1 
 muži HZS  – 7,6 km     M-2 
 muži PČR + ostatní přísl.MV  – 5 km  M-3 
 muži PČR + ostatní přísl.MV  – 7,6 km  M-4 
 ženy HZS + PČR + ost.přísl.MV    Z-1 
 příchozí        P-1 

 
2. štafety 
 HZS             **/  S-1 
 PČR + ost.přísl.MV       ***/  S-2 
 Ženy HZS + PČR + ost.přísl.MV   ****/  S-3 
 MIX        S-3 

________________________________________________________ 
*/  při prezenci do kategorií M- 1-4, Z-1 a S- 1-3 bude vyžadováno předložení služebního průkazu  
**/  příslušníci a zaměstnanci HZS jednoho kraje nebo HZS podniku 
***/   příslušníci a zaměstnanci PČR jednoho kraje nebo org.části MV 
****/  tato kategorie bude vypsána pouze při účasti tří a více štafet 
 
 
 



Mapy: 
 

1. závod jednotlivců  – Spáleniště  1:15 000, e 5 m 
2. závod štafet   – Čihadlo  1:10 000, e 5 m 

 
Délka tratí:  
 

1. závod jednotlivců:  cca 5 – 7,6 km dle kategorie 
2. závod štafet:  cca 3,1 – 3,2 km 
 

Uzavírka přihlášek: 28. května 2019 
 
 Na adresu: HZS Libereckého kraje     e-mail :  pavel.balaz@hzslk.cz

   Územní odbor Česká Lípa  tel.:    950 – 475 176 
    mjr. Ing. Pavel Baláž                              724 – 178 398 
    ul. Karla Poláčka 3152 
    470 01 Česká Lípa  
    
 Další kontakt: plk. Mgr. Jaromír Lebeda    e-mail : jaromir.lebeda@hzslk.cz

        tel.:   950 – 470 060 
            728 – 412 381 
 
Podmínky účasti:  účastníci soutěže musí být fyzicky a zdravotně způsobilí  
 
Startovné:    600,- Kč při prezentaci 
 
Stravování + ubytování: 
 
 V rámci startovného zajištěno stravování + ubytování 
      5. června 2019 – večeře 
      6. června 2019 – snídaně + oběd 
 V místě dostupný bufet s občerstvením 
 Ubytování – rekreační areál Preciosa a.s. Jablonec nad Nisou, Doksy 
   chatky přímo na břehu Máchova jezera, lůžkoviny zajištěny 
   + soukromá pláž  
 
 

Vážení sportovní přátelé, 
 
náš závod je především setkáním přátel v krásné přírodě, spojený se zdravým 
pohybem a večerním posezením s muzikou, 
dovolujeme si Vás proto srdečně pozvat k účasti – těšíme se na setkání u nás 
v Libereckém kraji. 
 
 
 
             plk. Mgr. Jan Málek, vl.r.           plk. Ing. Luděk Prudil, vl.r. 
  předseda Sportovního klubu HZS LK     ředitel HZS Libereckého kraje 
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