
Krajské kolo HP 2018 – Jablonec nad Nisou 
 

 

 

 

 

 

 

Datum konání:   16. 5. 2018 

Místo konání:   u vodní nádrže Mšeno 

Adresa:                        ul. U Přehrady, Jablonec nad Nisou 

GPS souřadnice:  50°43'59.378"N, 15°10'38.265"E 

Přihlašování posádek:  do 28. 4. 2018 na www.helpik.cz (rychlé přihlášení) 

Startovné:   100 Kč za posádku 

Krajské kolo Libereckého kraje probíhá za podpory statutárního města Jablonec nad Nisou 

ve spolupráci se ZŠ Jablonec nad Nisou, Rýnovice. 
 

Orientační časový plán: (vytvořeno pro max. 30 soutěžních dvojic) 

8:15 – 8:45   zápis posádek (pozdější příjezd posádek po tel. domluvě) 

8:45   ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE primátorem Ing. Petrem Beitlem 

9:00    start první posádky (další po 6 min) 

9:00 – 13:00   doprovodný program složek IZS 

12:00    předpokládaný start poslední posádky 

13:00   předpokládaný návrat poslední posádky 

13:30    vyhlášení výsledků 

14:00    konec soutěže 

 

Upozorňujeme, že časový plán se může v průběhu závodu změnit. Předem prosíme o pochopení a 

trpělivost. 

 
Do soutěže můžete přihlásit: škola s jednou pátou třídou může přihlásit dvě posádky. Ostatní školy 

mohou přihlásit z každé třídy dvě posádky. 
 

Co na sebe: sportovní oblečení a obutí. V případě špatného počasí pláštěnku a teplé oblečení!!! 

Soutěž se bude konat za každého počasí! 
 

Co s sebou: velkou svačinu a pití, do dvojice malou lékárničku, věci na převlečení (v případě nepříznivého 

počasí), dobrou náladu a trpělivý doprovod ☺, okopírovanou kartičku pojišťovny 

 

Vybavení lékárničky: 4 x obvaz č. 3 nebo č. 4, 1 x trojcípý šátek, ochranné rukavice 

 

Pět nejlepších dvojice z krajského kola postupují do kola celostátního, které se uskuteční 25. a 26. 

května 2018 ve Velkých Losinách, okr Šumperk. 

 
Během soutěže bude zajištěn doprovodný program ve spolupráci s Hasiči LK, Policií ČR, Městskou Policií 

Jablonce nad Nisou, Záchrannou službou LK, Vodní záchrannou službou ČČK a Horskou službou. Tento 

program není určen pouze pro soutěžící, ale pro všechny žáky ZÁKLADNÍCH ŠKOL.  Můžete přijet 

s celou třídou!! Program bude zahájen po odstartování prvních posádek, tedy v 9:00 hod. 

 

Kontakty:  

tel. 775 425 459 

e-mail: info@helpik.cz 
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