
 
 
                                                                 

 
 

Kr a j s ké  v o je ns ké  v e l i t e l s tv í  L i b ere c  
Na Zápraží 376/4, Liberec, PSČ 461 24, datová schránka 9chache 

___________________________________________________________________________ 
 

 
         Liberec      . dubna 2018 
         Počet listů: 3 

 
 

 
Schvaluji. 
plukovník gšt. Ing. Miroslav Brázda 

 
 

 
PROPOZICE   

 
k brannému závodu žáků 6. – 9. tříd ZŠ Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko 

 
v rámci POKOS (příprava občanů k obraně státu) 

 
„OKOLO KRISTÝNY“ 

 
 
Vyhlašovatel závodu: Krajské vojenské velitelství Liberec společně s městem Hrádek 

nad Nisou 
      
Pořadatel: Krajské vojenské velitelství Liberec 
 
Spolupořadatel:     město Hrádek nad Nisou 
 

 
 
 
 



 
 
                                                                 

 
 

 
Organizace soutěže 

 
Vedoucí organizačního  
štábu KVV Liberec:   pplk. Ing. Rostislav Bolek 

Pořadatelé (příslušníci):  KVV Liberec, město Hrádek nad Nisou  

Datum konání:   11. 5. 2018 

 
Organizační tým prap. Marek BREZNAY (TID) 
 prap. Marek BRODSKÝ, prap. Milan KOVÁŘ 
 prap. Rudolf PECH, prap. Roman ŠTORK  
 prap. Zdeňka STEINOVÁ, prap. Kateřina 

STRNADOVÁ  
 prap. Jaromír LEMFELD, prap. Radek SCHUSTER   
 kpt. Bc. Jaroslava BOLKOVÁ, Ing. Ivana TEPLÁ 
 Ing. Jana HONZEJKOVÁ, Bc. Šárka ŠKODOVÁ 
  
 
Soutěžící: Žáci a žákyně 6. - 9. tříd základních škol mikroregionu 

Hrádecko – Chrastavsko (smíšená tříčlenná družstva),  
 

Den závodu 
 
Prezentace účastníků:     11. 5. 2018 v 8.00 – 8:45 hodin 

Začátek závodu:  11. 5. 2018 v 9.00 hodin 
Ukončení závodu:  11. 5. 2018 do 14.00 hodin  
Místo konání:   Areál Kristýna Hrádek nad Nisou 
Zdravotnické zabezpečení:    zabezpečeno cestou AČR 
Občerstvení soutěžících:  zabezpečeno organizátory 

Disciplíny:    

VĚDOMOSTNÍ TEST -  hodnotí se počet správných odpovědí, za každou nesprávnou 
odpověď provede každý člen družstva 5 „angličáků“ 

 

HOD GRANÁTEM NA CÍL -  hodnotí se počet trefení cíle, 3 granáty na každého, za 
každý netrefený cíl bude celé družstvo absolvovat 
trestné kolo 

 



 
 
                                                                 

 
 

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY -   hodnotí se dosažený počet trefených cílů na     
biatlonovém terči. Každý člen družstva má 5 
ran. Podle výsledku nejhoršího člena družstva 
absolvuje celé družstvo počet trestných kol dle 
počtu netrefených cílů.  

 
CVIK „ANGLIČÁK“ -   hodnotí se splnění – každý člen družstva provede cvik 20 krát  
 
Úkoly a disciplíny se plní na trati dlouhé cca 3 km.  
 
Celkové hodnocení:  vítězí družstvo s nejrychlejším časem v cíli  
 
Ceny pro vítěze: Družstva na prvních třech místech obdrží medaile, diplom a věcné ceny 
Během celé doby konání závodu bude organizován v prostoru startu a cíle doprovodný 
program. 
 
Koordinační pokyny a bezpečnostní opatření: 
 

1. Každý soutěžící musí dbát pokynů rozhodčích;  
2. Každé zranění ihned hlásit odpovědné osobě (určenému zdravotníkovi); 
3. Plně se podřídit bezpečnostním nařízením na stanovištích; 
4. Při zjištění jakéhokoliv porušení pravidel, je celé družstvo diskvalifikováno; 
5. Požívání alkoholu, kouření či požívání jiných psychotropních látek je zcela zakázáno; 
6. Sportovní oděv a obuv dle klimatických podmínek. 

 
 
 
 

Zpracoval 
               pplk. Ing. Rostislav BOLEK 
                                             
      
 
 
                                           


