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ČESKÝ KLUB BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB, z.s.
ve spolupráci s partnery pořádá

IV. ROČNÍK PROFESNÍ SOUTĚŽE
ČLENŮ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK
ÚČEL SOUTĚŽE

Výměna zkušeností a dovedností formou přátelské soutěže v duchu:
„Není důležité vyhrát, ale poznat své schopnosti a možnosti.“

Uznání a ocenění obdrží všichni účastníci, kteří absolvují úspěšně
celou soutěž.

PROPOZICE
POŘADATEL

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Organizátor

SCSA Security s.r.o.

Zodpov. osoba

Alena Mašatová, tajemnice – ČKBS

Hlavní rozhodčí

Tomáš Roštík - SCSA

Rozhodčí

budou delegováni ČKBS

Zdravotní dozor

zajistí organizátor

Datum konání

22. 09. 2016

Místo konání

Lužecká – Čimická 141/18 (N 50° 8.39013', E 14° 25.79707') Praha 8

Parkování

před nákupním centrem Draháň (cca 150 m)

Místo a čas srazu

tělocvična MU SA DO na výše uvedené adrese v 8:00 hod.
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Časový program

8,00 - 9,00 instruktáž v TV
9,00 hod. zahájení soutěže
9,00 – 12,00 1. část soutěže
12,00 – 13,00 oběd
14,00 – 17,00 2. část soutěže
18,00 hod. vyhodnocení
Pořadatel si vyhrazuje právo časového posunu dle potřeb a průběhu
soutěže

Startovné

500,- Kč bez DPH/osoba (Kč 605,- s DPH 21%)

Občerstvení

zajištěno v sousední restauraci.

Pitný režim

pro závodníky bude připraven na jednotlivých stanovištích.

Přenocování

lze v tělocvičně SCSA (po dohodě s organizátorem).

Profil účastníka soutěže:
-

alespoň 3 měsíce v pracovním poměru v SBS na pozici člen ZJ PCO

-

držitel řidičského průkazu skupiny B

-

dobrý zdravotní stav

Ústroj a výbava účastníka:
-

standardní služební stejnokroj s obuví, vč. označení příslušnosti k vysílající SBS

-

krátká kulová zbraň, 15 nábojů (může být zapůjčena organizátorem soutěže) min.
ráže 9 mm

-

pouta, světelný zdroj (baterka)

-

doporučujeme využít služební vozidlo vysílající SBS, jinak je k dispozici vozidlo
organizátora.

Soutěží se:
-

fyzická zdatnost

-

střelba

-

taktika činnosti zásahových jednotek

-

řízení služebního vozidla

-

likvidace požáru

-

první pomoc

-

vědomostní test

více v příloze těchto propozic „Podrobný obsah soutěže“
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Přihlášky:
-

zasílejte souběžně na emaily: tajemnik@ckbs.cz, s poznámkou „Soutěž ZJ“

-

počet přihlášek je z organizačních důvodů omezen na 30 účastníků

-

uzávěrka přihlášek účastníků soutěže je stanovena po naplnění kapacity 30-ti
účastníků, nejpozději ovšem ke dni 09. 09. 2016

Ceny:
-

jsou zajištěny hodnotné a zajímavé ceny

-

všichni účastníci obdrží pamětní plaketu a diplom nebo pamětní list

Instruktáž a poučení o bezpečnosti
-

Instruktáž a poučení o bezpečnosti (a to včetně bezpečnosti pohybu a zacházení
se zbraněmi) proběhne před zahájením v místě srazu

Závěrečná ustanovení
-

Soutěž není o výsledcích, ale o vzájemném přátelském setkání a spolupráci
nejenom v rámci klubu

-

Soutěží se dle daných všeobecných pravidel, platných předpisů, tohoto rozpisu a
jeho

příloh.

Pořadatel

s organizátorem

si

vyhrazují

právo

přijímání změn

prováděných v zájmu bezpečnosti a hladkého průběhu soutěže
-

Soutěž je pojímána za přátelskou akci a proto se problémy nepředpokládají.
Přesto se může vyskytnout nenadálá nesrovnalost nebo chyba v řízení soutěže
apod. V tomto případě je možné domáhat se nápravy stavu reklamací stavu
podáním

protestu.

V případě

reklamace

výsledku

či

nesouhlasu

s postupy

souvisejících se soutěží lze podat písemný protest podložený kaucí ve výši 500,Kč u hlavního rozhodčího. Lze tak učinit jen v nejkratší možné době po zjištění
podnětu k podání protestu. Rozhodovat o jeho oprávněnosti bude sbor rozhodčích.
V případě uznání oprávněnosti protestu, zajistí hlavní rozhodčí nápravu stavu
nebo jinou adekvátní úpravu a navrácení kauce v plné výši. Bude-li uznán protest
za neoprávněný, kauce propadne ve prospěch pořadatele. Nebude-li možné
rozhodnout o oprávněnosti protestu, úpravy se neprovedou a kauce se vrátí
v plné výši.
-

Soutěž není nikterak bezpečnostně náročná a je sestavená z běžných prvků
činnosti ZJ

-

Soutěž proběhne na vlastní nebezpečí účastníků

-

Při střelbách na střelnici bude přítomen kvalifikovaný instruktor
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-

V závěru soutěže uvítáme, formou připraveného dotazníku, vaše názory a podněty
k proběhlé soutěži. Tyto dotazníky budou řádně vyhodnoceny klubem ČKBS a
stanou se podkladem, spolu s ostatními poznatky, pro přípravu příštího ročníku.
Na něm Vás samozřejmě opět rádi uvítáme.

-

Informace o soutěži bude uveřejněna v profesních a regionálních médiích.

Pro všechny účastníky je možnost přespání v tělocvičně. (Vlastní spací pytel
nutný).

Na závěr soutěže je připraveno slavnostní vyhlášení

Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast!!!

Za organizátora:

Za pořadatele:

výkonný ředitel SCSA Security s.r.o.

prezident ČKBS

Tomáš Roštík

Mgr. Vladimír Rambousek

SOUTĚŽ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK 09.06.2016

PODROBNÝ OBSAH SOUTĚŽE
Stanoviště 1)
Fyzická zdatnost:
1a)

běh (zdolání) 2 km

- na čas

1b)

kliky

- počet

shyby

- počet

Stanoviště 2)
Střelba:
2a)

terčová střelba

2b)

situační střelba

Stanoviště 3)
Taktika zadržení pachatele TČ:
3a)

modelová situace vloupání do objektu

3b)

modelová situace vloupání do vozidla

Stanoviště 4)
Řízení služebního motorového vozidla:
4a)

jízda s mapou v provozu k určenému cíli

4b)

výměna kola na čas
jízda zručnosti na určené ploše

Stanoviště 5)
Likvidace zahoření:
Stanoviště 6)
Poskytnutí první pomoci:
Stanoviště 7)
Písemný test:
-

zásady chování v krizových situacích

-

základy kriminalistiky

-

právo

-

první pomoc

-

požární prevence
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HODOCENÍ SOUTĚŽE
Karta účastníka soutěže:
Každý účastník obdrží před soutěží „Soutěžní kartu“, kam mu budou rozhodčí zapisovat
dosažené výsledky a časy na jednotlivých stanovištích

Karta rozhodčího – pořadatele:
Na každém stanovišti bude příslušná karta se všemi účastníky soutěže a instrukcemi
k hodnocení dané disciplíny

Kritéria pro určení pořadí účastníků soutěže:
-

vyhodnocení pořadí ze všech sedmi stanovišť

-

o konečném pořadí rozhoduje dosazený celkový průměr pořadí z jednotlivých
stanovišť

-

při shodném celkovém průměru o konečném pořadí rozhodne dosažené pořadí
z jednotlivých stanovišť a to v tomto pořadí: 1. střelba, 2. fyzické přezkoušení a
3. řízení služebního vozidla

