
Veřejná výzva pro zájemce do reprezentace ČR dorostu v 

požárním sportu pro rok 2018 

DÍVKY / CHLAPCI 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska hledá talentované dívky a chlapce ve věku 13–18 let (v roce 
2018) za účelem přípravy reprezentačního týmu pro Mistrovství světa dorostu v požárním sportu v roce 
2018. 

Hlásit se mohou hlásit ročníky narození 2000–2006, a to: 

- ročníky 2004 až 2006  
o chlapci i dívky  bez výběrových kritérií  

- ročníky 2002 a 2003 
o chlapci , kteří splňují tato závazná výběrová kritéria: osobní rekord v běhu na 100m 

s překážkami – pod 17,5 s 
o dívky , které splňují tato závazná kritéria: osobní rekord v běhu na 100 m s překážkami – 

pod 18,5 s   
- ročníky 2000 a 2001 

o chlapci , kteří splňují tyto závazná výběrová kritéria: osobní rekord v běhu na 100 m 
s překážkami – chlapci pod 17,0 s + absolvovaná účast na závodě ve výstupu na 
cvičnou věž 

o dívky , které splňují tato závazná kritéria: osobní rekord v běhu na 100 m s překážkami – 
pod 17,8 s 

Pozn.: Ročníky 2006 se nemohou v roce 2018 účastnit MS, mohou však být zařazeni v reprezentační přípravě. 

Výběr členů reprezentace bude probíhat: 

- chlapci 10. 3. 2018 od 10:00 hodin  v atletické hale v Ostravě - Vítkovicích 
- dívky 10. 3. 2018 od 14:00 hodin v atletické hale v Ostravě - Vítkovicích 

Prezence účastníků bude probíhat: chlapci od 9:00 hod. do 9:45 hod., dívky od 12:00 hod. do 12:45 
hod. V rámci výběru není účastník ům hrazena strava ani doprava .  

Předpokládané ukončení chlapci ve 13:00 hodin, dívky v 17:00 hodin (v závislosti na počtu účastníků).  

Zájemci si s sebou přivezou: oblečení do haly včetně obuvi (tenisky i tretry), přilbu, oblečení a obuv na 
ven.  

V případě, že máte zájem zúčastnit se výběru do širšího výběru reprezentace, vyplňte přihlášku 
uvedenou na stránce: http://bit.ly/vyzva-dorost-2018  

Termín uzáv ěrky „p řihlášek“ - 8. 3. 2018.  

Upozorn ění pro zájemce a jejich rodi če 

Mistrovství světa se koná na konci září v Bulharsku, a to v době školní výuky. Proto bude převážná část přípravy 
směřována na prázdninové měsíce červenec a srpen.  

U všech vybraných  reprezentantů bude požadováno dodání lékařského posudku od sportovního lékaře.  

Předpokládaný termín prvního soustředění chlapců je: 
 

- 30. 3. – 1. 4. 2018 
Předpokládaný termín prvního soustředění dívek je: 

- 30. 3. – 1. 4. 2018 
 

První přípravný mezinárodní závod obou kategorií: 29. 4. – 2. 5. 2018 Visegradský pohár, Ostrava 


