DODATEK č. 3:
ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS,
platnost od 1. 9. 2007 (modrá):
platné od 1. 9. 2013

Kapitola II. Všeobecné podmínky činnosti dorostu
Podmínky účasti (str. 6)
První odstavec se nahrazuje takto:
Soutěže se může zúčastnit sedmičlenné družstvo dorostenců a dorostenek (v okresech pak i
smíšená družstva) a jednotlivci z členů SH ČMS, ve věku 13 – 18 let.
Kdykoli v roce ukončení příslušného ročníku soutěže musí soutěžící dovršit 13 let a nesmí dovršit
19 let. V družstvu mohou soutěžit pouze dva členové, kteří v roce ukončení ročníku soutěže dovrší
13 let.
Na www.dh.cz bude před zahájením ročníku zveřejněna pomocná tabulka s rozdělením do
věkových kategorií.
Modrý odstavec „Příklad textu písemného souhlasu…“ se celý ruší.
Kategorie (str. 7)
2. odstavec se mění takto:
II. jednotlivci
- dorostenci

– mladší
(13 – 14 let)
– střední
(15 – 16 let)
– starší
(17 – 18 let)
- dorostenky – mladší
(13 – 14 let)
– střední
(15 – 16 let)
– starší
(17 – 18 let)
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie platí stejná pravidla jako v článku „Podmínky účasti“.
Věkové kategorie se použijí pouze pro soutěž jednotlivců, kategorie družstev se na věkové
kategorie nečlení. Na www.dh.cz bude před zahájením ročníku zveřejněna pomocná tabulka
s rozdělením do věkových kategorií.
Organizace soutěží, termíny (str. 7)
6. odstavec se mění takto:
Vyšší kola probíhají do konce měsíce června (krajské), resp. července (republikové). Do vyšších kol
postupuje vždy vítězné družstvo kategorie dorostenců a dorostenek z okresních (krajských) kol ve
složení 7 soutěžících + 1 náhradník + 2 (vedoucí, řidič) a soutěžící, kteří se umístili na prvních
místech všech kategorií jednotlivců + jejich vedoucí. Účast vyššího počtu účastníků (soutěžních
družstev, jednotlivců, fanoušků) závisí na konkrétních podmínkách a podléhá předchozímu
schválení štábu soutěže příslušného kola, počet postupujících družstev je uveden v OZ.

Prezence (str. 8)
V 1. odstavci se ruší poslední věta: „U 13letých soutěžících vedoucí předkládá písemný souhlas
rodičů.“
2. a 3. odstavec se mění takto:
Pro účast v krajském kole: všichni soutěžící, kteří reprezentují příslušný okres, musí mít trvalé
bydliště v katastru okresu. Jako doklad totožnosti předloží vedoucí družstva u prezence OP nebo
cestovní pasy členů družstva.
Pro účast v republikovém kole: všichni soutěžící, kteří reprezentují příslušný kraj, musí mít trvalé
bydliště v katastru kraje. Jako doklad totožnosti předloží vedoucí družstva u prezence OP nebo
cestovní pasy členů družstva.

Kapitola VIII. Soutěž jednotlivců
Druhý odstavec se ruší: „Do vyšších kol postupují…“
Pozn.: postupový klíč je uveden v kapitole „Organizace soutěží, termíny“ (str. 7).

Kategorie (str. 55)
Text odstavce se nahrazuje:
Platí stejné podmínky uvedené v kapitole „Kategorie“ (str. 7).

Běh na 100 m s překážkami jednotlivců (str. 55)
Text odstavce se nahrazuje takto:
Disciplína se plní ve druhé části okresního kola soutěže a ve vyšších kolech.
Kategorie starších dorostenců plní disciplínu za stejných podmínek jako družstva dorostenců.
Kategorie středních a mladších dorostenců plní disciplínu za stejných podmínek jako družstva
dorostenců s těmito odlišnostmi:
- překážka se nahrazuje překážkou o výšce 1,7 m, ostatní parametry zůstávají shodné
s překážkou pro družstva dorostenců,
- kladina je snížena na výšku 0,8 m jako v kategorii dorostenek.
Kategorie starších, středních i mladších dorostenek plní disciplínu za stejných podmínek jako
družstva dorostenek.
V Praze dne 27. 8. 2013
Josef Bidmon
vedoucí ÚORM

