
Příloha k čj.MV-2383-13/PO-IZS-2016 

PROPOZICE 
Přebor HZS ČR ve volejbalu 

Liberec 8. a 9. listopadu 2016 

 
Turnaj pro družstva HZS krajů, ZÚ Hlučín a GŘ HZS ČR, akce dle kalendáře sportů GŘ pro rok 

2016 

 

1. Pořádající organizace: HZS Libereckého kraje a Sportovní klub hasičů Libereckého kraje  

ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. 

2. Termín konání: 8. až 9. listopadu 2016.  

3. Místo pořádání: v areálu sportovní haly Technické univerzity Liberec, Na Bohdalci 

715/30, 460 15  Liberec XV-Starý Harcov. 

4. Soutěžící: Přeboru se zúčastní příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR, muži i ženy, 

které nominují ředitelé HZS krajů, velitel Záchranného útvaru HZS ČR, ředitel SOŠ PO a 

VOŠ PO ve Frýdku-Místku nebo ředitelé vzdělávacích, technických a účelových zařízení 

společně s MV-GŘ HZS ČR, a dále zaměstnanci HZS podniků, které nominuje Asociace 

velitelů HZS podniků. Každý subjekt může reprezentovat pouze jedno družstvo o 12 

hráčích a s nimi nejvýše 2 členové doprovodu (vedoucí, trenér, masér nebo řidič). Členem 

družstva HZS kraje mohou být max. 2 zaměstnanci HZS podniku dotčeného kraje.  

5. Organizační pracovníci: 

velitel soutěže plk. Mgr. Jaromír Lebeda HZS Libereckého kraje 

vedoucí ekonomické skupiny plk. Ing. Zdeněk Borovička HZS Libereckého kraje 

vedoucí organizační skupiny plk. Mgr. Josef Málek HZS Libereckého kraje 

vedoucí technické skupiny kpt. Ing. Petr Štajnc HZS Libereckého kraje 

organizační podpora Mgr. Jan Dvořák MV-GŘ HZS ČR 

hlasatel mjr. Bc. Jiří Kypta HZS Libereckého kraje 

mediální skupina por. Mgr. Zdeňka Štrauchová HZS Libereckého kraje 

vyhodnocovací skupina mjr. Ing. Richard Michna HZS Libereckého kraje 

6. Sbor rozhodčích: zabezpečí HZS Libereckého kraje.  

7. Podání přihlášek: Přihlašovatelé soutěžících předají řádně vyplněné a potvrzené přihlášky 

na adresu josef.malek@hzslk.cz nejpozději do 24. října 2016. V přihlášce nutno vyplnit 

všechny údaje - zejména konkrétní zájem o ubytování a číslo mobilního telefonu 

vedoucího družstva. Později podané přihlášky a požadavky nebudou akceptovány. 

8. Prezence a příjezdy na přebor:   8. listopadu 2016 od 09,00 do 10,30 hodin v místě 

turnaje. Při prezentaci se každý hráč HZS ČR prokáže platným služebním průkazem nebo 

průkazem zaměstnance HZS ČR, hráč HZS podniku občanským průkazem.        

9. Ubytování: je zajištěno z 8. na 9. listopadu 2016 v areálu kolejí TU Liberec Harcov  

a v Inter Hostel Liberec. Počet ubytovaných na jednotlivé noci je nutné vyznačit na 

přihlášce. Cena za ubytování je součástí poplatku za startovné. V případě zájmu je možno 

objednat ubytování na noc ze 7. na 8. listopadu 2016 - doplatek 210,- Kč ke stanovené ceně 

startovného. 
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10. Stravování: je zabezpečeno v rozsahu:  8. listopadu 2016   oběd + večeře 

       9. listopadu 2016  snídaně + oběd 

Úhrada stravování je zahrnuta v poplatku za startovné. 

11. Startovné: bude hrazeno při prezentaci: 600,- Kč na 1 člena družstva dle přihlášky 

v příloze (poplatek zahrnuje ubytování a stravování). 

12. Parkování: k parkování dopravních prostředků účastníků přeboru je možné využít 

parkovací místa v areálu TU Liberec dle plánku v příloze. 

13. Zdravotní zajištění a pojištění účastníků: zdravotnickou službu v místě přeboru zajistí 

pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel. Pojištění 

soutěžících a ostatních účastníků pořadatel nezajišťuje. 

14. Dotazy: případné konzultace otázek týkajících se organizace přeboru – plk. Mgr. Josef 

Málek - tel. 724 680 994, plk. Mgr. Jaromír Lebeda - tel. 728 412 381. 

15. Herní systém: počet a rozlosování skupin a postupový klíč bude určen podle počtu 

přihlášených družstev, nejpozději však dne 31. října 2016, kdy proběhne na ředitelství HZS 

Libereckého kraje (Barvířská 29/10, 436 01 Liberec III) losování. Do skupin budou 

nasazeny první 3 (popř. 4) celky z minulého přeboru HZS ČR ve volejbalu, který se 

uskutečnil ve dnech 3. a 4. 11. 2015 v Praze, ostatní družstva budou do skupin nalosována. 

Upozornění: v případě změn v počtu přihlášených družstvech nebo v časovém 

harmonogramu si pořadatel vyhrazuje právo upravit systém utkání. O těchto případných 

změnách budou vedoucí jednotlivých družstev informováni na začátku turnaje. 

16. Hrací řád: turnaj bude odehrán podle aktuálně platných mezinárodních pravidel volejbalu. 

Bude upřesněno rozhodčími před začátkem turnaje. 

17. Rozlosování: proběhne 31. října 2016. 

18. Časový harmonogram: 

8. listopadu 2016 09:00 – 10:30 hod prezence, rozcvičení  

   10:35 – 10:50 hod porada vedoucích a rozhodčích 

   11:00 hod  slavnostní zahájení s nástupem soutěžících 

      a rozhodčích 

   11:30 - 21:00 hod zápasy prvního dne 

 

    

9. listopadu 2016 08:00 – 15:45 hod zápasy druhého dne a finále 

   16:00 hod   závěrečný nástup, vyhlášení výsledků 

      a ukončení turnaje 

19. Tituly a ceny: 

Hodnocení:  

a) vítěznému družstvu náleží titul Přeborník HZS ČR 2016, 

b) družstva na 1. - 3. místě obdrží pohár, diplom a věcné ceny,  

c) nejužitečnější hráč/-ka obdrží věcnou cenu. 

Postup: v rámci přeboru bude proveden výběr hráčů do širšího reprezentačního    

družstva HZS ČR pro období 2016 – 2017. 

 

Přílohy:  

 - vzor přihlášky do soutěže 

 - plánek města s místem konání přeboru 

  



Vzor přihlášky do soutěže 

P Ř I H L Á Š K A 

na Přebor Hasičského záchranného sboru České republiky ve volejbalu 

v Liberci dne 8. a 9. listopadu 2016 

 

.......................................................................................................................… přihlašuje  

(jednotka PO, organizace) 

družstvo složené z těchto členů: 

hodnost jméno a příjmení, titul 
datum 

narození 
OEČ Č. OP Bydliště 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky 

stanovené v propozicích soutěže. 

 

Vedoucí družstva: .......................................…..        ...............................……......... 

                                           příjmení  a jméno                            číslo mobilního telefonu                       

Trenér družstva:   .......................................…..         ...............................……......... 

                                           příjmení  a jméno                            číslo mobilního telefonu                       

 

Závazně požadujeme ubytování na noc ze 7. 11. 2016 na 8. 11. 2016 pro soutěžní družstvo  

a jeho doprovod  pro  …… osob. 
 

Závazně požadujeme ubytování na noc z 8. 11. 2016 na 9. 11. 2016 pro soutěžní družstvo  

a jeho doprovod pro ……. osob. 
 

V .............................. dne ...................... ........................................................…………………………… 

       (razítko a podpis statutárního zástupce přihlašovatele) 

 

Poznámka: Seznam je určen i pro správu ubytovacího zařízení.   



Plánek místa konání přeboru 

ORIENTAČNÍ MAPA 

 

Adresa:  

Technická univerzita Liberec, Na Bohdalci 715/30460 15  Liberec XV-Starý Harcov 

 

 
  

TU Liberec 

Harcov 



 
 

Přebor HZS ČR 

ve volejbalu 2016 

Sportovní hala   TU 

Liberec 


