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Spolek přátel Aktivních Záloh BABINY 
Pěší rota Aktivních Záloh AČR generála Antonína Sochora u Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem 

 

       
 
 

PROPOZICE 
DIE REGELN/THE RULES 

 

pro účastníky mezinárodní soutěže 
vojenské všestrannosti družstev, 

jejich doprovod a hosty akce 
 

HVĚZDA 2017 
STERN 2017/STAR 2017 

 

10. - 12. 11. 2017 
Tisá 

Ústecký kraj, Česká republika (CZ), LOC:50.7695783N,14.0125269E 
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1. Pořadatel 
Pořadatelem a organizátorem akce HVĚZDA 2017, jejíž součástí je mezinárodní soutěž vojenské 

všestrannosti družstev HVĚZDA 2017, je Spolek přátel Aktivních Záloh BABINY (SpAZ) a příslušníci Pěší 
roty Aktivních Záloh AČR generála Antonína Sochora u Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem 
(dále jen pořadatel). 

Akce Hvězda 2017 je pořádána pod záštitou ředitele Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem, plk. 
gšt. Ing. Rostislava Domoráka, a za logistické podpory 31. PRCHBO Liberec. 

Ředitelem akce HVĚZDA 2017 je p. Petr Beneš, tel.: +420 605781604; e-mail: spaz.babiny@seznam.cz, 

 předsedou organizačního výboru akce HVĚZDA 2017 je p. Vratislav Číla, tel.: +420 732136807, 

 předsedou soutěžního výboru soutěže HVĚZDA 2017 je p. Petr Novák, tel.: +420 736758930. 
Kontaktní osobou pro komunikaci v německo-českém jazyce je p. Ingo Luthardt, tel.: +491 732094762; e-

mail: ingo_luthardt@yahoo.de. 
Kontaktní osobou pro komunikaci v česko-anglickém jazyce je p. Vratislav Zdeněk Číla, tel.: +420 

739924425; e-mail: vratacila@centrum.cz 
Webové stránky akce HVĚZDA 2017: http://www.spazbabiny.cz a http://www.azusti.wz.cz. 
 

2. Akce HVĚZDA 2017 
Setkání pozvaných a u pořadatele zaregistrovaných příslušníků Aktivních záloh (rezervistů) AČR, 

profesionálních vojáků AČR, ostatních příslušníků bezpečnostních složek ČR, ostatních příslušníků armád 
NATO, členů soutěžících družstev a jejich doprovodu, pozorovatelů, hostů a přátel pořadatele na akci 
HVĚZDA 2017 se uskuteční ve dnech 10. až 12. 11. 2017, a to v zařízení AČR - v areálu Posádkového 
cvičiště chemického vojska Tisá, 40336 Tisá, okr. Ústí n. L., Ústecký kraj, Česká republika, (CZ) LOC: 
50.7695783N, 14.0125269E (dále jen PC CHV Tisá) a v jeho ubytovacím zařízení. 

Mezinárodní soutěž vojenské všestrannosti družstev HVĚZDA 2017, coby součást akce HVĚZDA 
2017, se uskuteční z 10. na 11. 11. 2017, a to v areálu PC CHV Tisá, dále pak v katastru obcí Tisá, Ostrov 
u Tisé (okr. Ústí n. L.) a Sněžník (okr. Děčín), Ústecký kraj, Česká republika. 

Pořadatel zve soutěžící, jejich i své příznivce, doprovod soutěžících družstev, pozorovatele a své hosty k 
přátelskému mítinku s doprovodným programem a ke slavnostnímu vyhodnocení soutěže s předáním cen 
členům soutěžních družstev dne 11. 11. 2017 ve 20.00 hod. v ubytovacím zařízení PC CHV Tisá. 

 

3. Charakter a náplň mezinárodní soutěže vojenské všestrannosti družstev HVĚZDA 2017 
Mezinárodní soutěž vojenské všestrannosti družstev HVĚZDA 2017 (dále jen soutěž) je takticko-orientační 

týmový pěší přesun terénem, který se uskuteční za každého počasí, a to na území ČR, v severovýchodní 
části Ústeckého kraje, v oblasti CHKO Labské pískovce, v jeho zejména neobydlených částech, v blízkosti 
státní hranice s Německem, resp. Spolkovou zemí Sasko. 

Od účastníků se k absolvování samotné soutěže vyžaduje: zletilost, osobní a kolektivní odpovědnost, 
soustředěnost, kázeň, fyzická, duševní a vojensko-odborná způsobilost s respektováním pravidel soutěže 
s důrazem na osobní i kolektivní bezpečnost (viz Soutěžní řád) a pohybu ve vojenském i civilním prostředí 
(viz Organizační pokyny pro účastníky akce HVĚZDA 2017). 

Dílčími úkoly soutěžního družstva po jeho uvedení do taktické situace jsou: 

 velitelská, rozhodovací a zpravodajská činnost, 

 přesun do 20 km celkové délky pod taktickým námětem, 

 pěší přesun včetně taktického i zrychleného, a to bez i se zátěží, 

 přesun na voj. kolovém vozidle, 

 topografie (MGRS) a znalost situačních značek dle standardů NATO, 

 orientace v obydleném i volném terénu v noci a pouze se základními navigačními pomůckami, 

 překonávání přírodních i umělých překážek, 

 improvizace a používání improvizovaných prostředků, 

 poskytování první předlékařské pomoci, 

 komunikace v družstvu a navenek v anglickém jazyce dle standardů NATO, týmová spolupráce, 

 používání signálů a volacích znaků, hláskovací tabulky NATO (ICAO) a SALUTE report. 
 

4. Účastník soutěže 
Účastníkem soutěže se stává pořadatelem zaregistrované čtyřčlenné soutěžní družstvo (dále jen družstvo), 

které má 1 velitele + 3 členy, a toto družstvo splňuje podmínky stanovené těmito propozicemi, Přílohou č. 
1 Přihláškou „A“ a Soutěžním řádem. 

 

5. Přihláška 
Přihláška „A“ je určena pro soutěžní družstvo. Tuto pečlivě, čitelně a kompletně vyplněnou přihlášku stvrdí 

svým podpisem velitel družstva a zašle na e-mailovou adresu pořadatele do 31. 05. 2017 k registraci. 
 

http://www.spazbabiny.cz/
http://www.azusti.wz.cz/
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Přihláška „B“ je určena pro fyzickou osobu - nesoutěžícího účastníka akce HVĚZDA 2017 (doprovod 
soutěžního družstva, pozorovatel, host). Tuto pečlivě, čitelně a kompletně vyplněnou přihlášku stvrdí svým 
podpisem a zašle na e-mailovou adresu pořadatele soutěže do 31. 05. 2017 k registraci. 

Svým podpisem velitel družstva (za sebe i za členy svého družstva) a fyzická osoba souhlasí se 
zpracováním nezbytných osobních dat pro potřeby pořadatele akce i soutěže HVĚZDA 2017, a to dle 
platné legislativy ČR. 
 
6. Startovné 
Startovné zahrnuje pořadatelem poskytnutý veškerý soutěžní i mimosoutěžní logistický servis členům 

družstva v čase soutěže i mimo ní, resp. po celou dobu konání akce HVĚZDA 2017 (parkování, 
občerstvení, stravování, ubytování se sociálním zázemím) včetně vyhodnocení soutěže a předání cen. 

Startovné bude složeno družstvem (velitelem družstva) na bankovní účet pořadatele po zaregistrování jeho 
Přihlášky „A“ a potvrzení této registrace pořadatelem do 15. 06. 2017. 

Startovné je splatné do 30. 06. 2017, a to na účet č. 2500898194/2010 u FIO banka, a. s. s uvedením VS 
1012112017 a názvu družstva ve zprávě pro příjemce platby. IBAN účtu: CZ3420100000002500898194. 

Výše startovného činí 580,- Kč / 1 člena soutěžního družstva, resp. 2.320,- Kč / celé družstvo. 
Startovné je nevratné, a to i v případě pozdější neúčasti v soutěži nebo nedokončení soutěže. 
 
7. Účastnický poplatek 
Účastnický poplatek (dále jen poplatek) zahrnuje pořadatelem poskytnutý logistický servis nesoutěžícímu 

účastníku akce HVĚZDA 2017 (parkování, ubytování se sociálním zázemím, stravování, občerstvení), 
resp. v celé nebo dílčí době (dle volby fyzické osoby) konání akce HVĚZDA 2017. 

Poplatek bude složen fyzickou osobou na bankovní účet pořadatele po zaregistrování jeho Přihlášky „B“ a 
potvrzení této registrace pořadatelem do 15. 06. 2017. 

Poplatek je splatný do 30. 06. 2017, a to na účet SpAZ u FIO banky, a. s. (viz výše č. účtu, VS a IBAN 
uvedený v článku 6) s uvedením jména i příjmení fyzické osoby ve zprávě pro příjemce platby. 

Výše poplatku se odvíjí od množství odebrané stravy fyzickou osobou, nejvýše však činí 400,- Kč (od 
pobytu a večeře 10. 11. 2017 do pobytu a snídaně 12. 11. 2017). 

Poplatek je nevratný, a to i v případě pozdější neúčasti na akci (nebo části akce) HVĚZDA 2017 nebo při 
předčasném odchodu (odjezdu) z akce HVĚZDA 2017. 

 
8. Místo, datum a čas prezentace registrovaného účastníka soutěže 
Místo prezentace: ubytovací zařízení PC CHV Tisá. 
Datum a čas prezentace registrovaných účastníků soutěže (družstev): 10. 11. 2017 do 18.00 hod. 
 
9. Parkování, ubytování 
Parkování osobního motorového vozidla a ubytování členů družstva či nesoutěžící fyzické osoby v průběhu 

akce HVĚZDA 2017 je pořadatelem zajištěno v areálu ubytovacího zařízení a v ubytovacím zařízení PC 
CHV Tisá (vytápěný objekt s ložnicemi, sprchami a WC pro muže i ženy, společenskými prostorami a 
gastroprovozem). 

 
10. Stravování 
Stravování i občerstvení členů družstva i nesoutěžících fyzických osob v průběhu akce HVĚZDA 2017 je 

pořadatelem zajištěno v ubytovacím zařízení PC CHV Tisá, resp.: 

 pro družstvo, resp. členy družstva včetně, tj. 2 snídaně, 1 oběd, 2 večeře (v ceně startovného), 

 pro nesoutěžící fyzickou osobu dle jejího výběru v Přihlášce „B“ a po platbě předem na účet pořadatele. 
Občerstvení členů družstva během mezinárodní soutěže vojenské všestrannosti družstev HVĚZDA 2017 je 

zabezpečeno pořadatelem soutěže v místě startu/cíle soutěže a teplé tekutiny ve vybraných kontrolních 
místech na trase soutěže. 

 
11. Ostatní 
Pořadatel si vyhrazuje v opodstatněných případech právo změn ve výše uvedených článcích Propozic. 
 
12. Samostatné přílohy 

1. Přihláška „A“ pro soutěžní družstvo - účastníka mezinárodní soutěže vojenské všestrannosti družstev 
HVĚZDA 2017 a akce HVĚZDA 2017. 

2. Přihláška „B“ pro fyzickou osobu - nesoutěžícího účastníka akce HVĚZDA 2017. 
3. Organizační pokyny pro účastníky akce HVĚZDA 2017. 
4. Soutěžní řád. 

 


