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Desatero neboli závazné pokyny pro všechny pořadatele při používání 
svazového materiálu pro pořádání soutěží . 

 
Motivem tohoto dokumentu jsou stále se opakující nedostatky při používání svazového 
vybavení pro pořádání soutěží. 
Hlavní myšlenkou je docílit správného postupu, neboť zvýšená potřeba obnovy mnohdy 
zbytečně poškozených věcí odčerpává svazu prostředky, které by mohly být nápomocny 
právě při podpoře oddílů. 
Při standardní zápůjčce 6 planší, 8 aparátů, 20 navijáků se totiž jedná o materiál v hodnotě cca 
800 tisíc. 
Bohužel zde v mnoha případech je zvolen postup „z cizího krev neteče“. 
 

1. Zajistit, aby vždy při instalaci a deinstalaci byla přítomna dospělá poučená 
osoba!   
Je nepřípustné, aby nezletilé děti samy nakládaly bez důkladného dozoru s majetkem   
takovéto hodnoty. 
Po celou dobu soutěže odpovídá za používání vybavení ředitel soutěže, který 
samozřejmě může pověřit dospělou osobu vykonáváním úkonů běžných při 
průběžných problémech s materiálem (odtržená planš, výměna navijáku, výměna 
kabelů atd.) 

 
2. Napínáky: vždy nutno podlepit oboustrannou páskou či podložit kobercem, poté 

přilepit důkladně k podložce, TEPRVE poté napnout planše utažením (pozor na 
přílišné utažení, které může vést k odtrhávání planší směrem vzhůru). Před rozvinutím 
planše zkontrolovat, zda na podlaze nejsou ostré předměty (kamínky apod.). 
Až po splnění výše uvedených ukazatelů je možno planše přilepit, STÁLE za   
důsledného dodržování bodu 1. 

 
3. Pokud prostor dovolí, umístit stolky co nejdále od planší. 
 
4. Aparáty: umístit co nejvíce na střed stolků. 

 
5. Kabeláž: vždy nutno přilepit po trase naviják – stolek k zemi plus přilepit kabel k noze 

stolu STEJNĚ jako zemnění, které NESMÍ, jak tomu často je, trčet volně mezi 
stolkem a planší a zvyšovat tím riziko stržení aparátu ze stolku na zem. 

 
6. Je přísně zakázáno používat jakékoli podložky (obzvláště koberce) pod kovové 

rozvinovací planše za účelem ochrany podlahy v dané tělocvičně. Toto vede 
k neúměrnému riziku protržení planše, dost často nenávratně. 

7. Označování závad: pořadatel je povinen závady nahlásit správci skladu a označený 
vadný materiál předat zvlášť. Psaní závad lihovou fixou na aparáty, navijáky či planše 
s tím, že si to máme ve skladu smazat, nelze ohodnotit slušným výrazem. 
Prosím, označte vady popsanou páskou či kouskem přilepeného vzkazu na 
poškozené věci. 
Pokud při úklidu opět nebude dodržován bod 1, nedojde k naplnění bodu 7. 

 
8. Balení, stejně riziková část turnaje jako instalace, přičemž pořadateli je v drtivé 

většině zcela nevedena na zřetel ! 
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Většinou hodně unavený ředitel soutěže pokřikuje na ten zbytek pomocníků, co mu 
ještě neutekl, pokyny, ať sklidí planše. Pomocníci jako první strhají pásky u všech 
planší, většinou vždy při tom, když se šermuje finále, což je zcela nevhodné. Poté, 
když strhají pásky, práci přeruší, aby lidé opouštějící halu mohli řádně svými 
kolečkovými taškami přejíždět přes kraje odlepených planší. Poté se vrátí a začnou 
odinstalovávat navijáky, kabeláž a aparáty. 
Nařízení: vždy sklidit v tomto pořadí: 
Naviják 
Kabeláž 
Aparát 
Poté teprve odtrhat pásky, povolit a odlepit napínáky a okamžitě srolovat planš. 
Planše vždy rolovat na předepsané trubky a po srolování pevně omotat páskou. Planše 
musí být namotány tak, aby okraje nepřesahovaly, zařezávaly a v žádném případě 
nepřesahovaly okraje trubek. Pokud nejsou dobře srolovány, dochází při transportu 
k nevratnému poškození okrajů! 
 

9. Transport materiálu vždy zajistit v uzavřeném autě. 
 
10. Skladování materiálu před a po soutěži zajistit na bezpečném, uzamykatelném a  

suchém místě. 
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