SH ČMS – OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

ORGANIZAČNÍ POKYNY
k provedení I. kola v požárním sportu
v okrese Pardubice pro rok 2018

Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2018 I. kola soutěží v požárním
sportu v našem okrese jako součást odborné přípravy JSDHO /jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce/.
I. kola soutěží v PS /okrsková/
Za zajištění a vytvoření propozic pro I. kola je zodpovědný velitel okrsku ve
spolupráci s okrskovým aktivem. Je nutné, aby I. kola probíhala dle „Směrnice
hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy“ a jejích dodatků v návaznosti na
další postupová kola.
Plnění disciplín je odvislé od místních podmínek, avšak požární útok s vodou je
povinný! Doporučujeme i zařazení disciplíny pořadová příprava. Cílem tohoto
doporučení je zejména zlepšení veřejného vystupování dobrovolných hasičů při
různých akcích. Propozice k provedení pořadové přípravy jsou součástí těchto
organizačních pokynů.
V případě požadavku na rozhodčí pro I. kolo se obraťte na OSH. Hlavní rozhodčí v
postupové soutěži v PS musí mít platné osvědčení rozhodčího pro PS.
Diplomy budou vydávány bezplatně zároveň s tiskopisem „Protokol o konání I. kola“.
Tento bude bezprostředně po skončení I. kola řádně vyplněný odevzdán na OSH.
Pokud tuto povinnost pořádající SDH /okrsek/ nesplní, bude mu naúčtována cena
odebraných diplomů.
Upozornění pro pořadatele: SDH, které nemají zaplaceny odvody z členských
příspěvků za rok 2018 na OSH, nejsou pro postupové soutěže pojištěny! Informace o
dlužnících získáte na OSH.

POŘADOVÁ PŘÍPRAVA
o
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Vyznačený prostor a rozestoupení členů před začátkem
soutěže - velitel v prostoru, členové libovolně mimo prostor

1/ velitel nastoupí na značku ve vyznačeném prostoru a zavelí :

„Družstvo pozor, za mnou v dvojřad nastoupit“

ooo
ooo
o
2/ po nastoupení družstva velitel provede vlevo v bok, zavelí „Vyrovnat“ a poté
velí „Vpravo hleď“
3/ velitel provede vpravo v bok a podá hlášení rozhodčímu :

„Pane rozhodčí, družstvo z ….. je nastoupeno k provedení pořadového
výcviku“

4/ rozhodčí dá povel k provedení disciplíny
5/ velitel provede vlevo v bok a zavelí „Přímo hleď“. Následně velí povely dle
vylosované sestavy cviků
6/ po ukončení povelů provede obrat vpravo bok a podá hlášení rozhodčímu

„Pane rozhodčí , družstvo z ….. ukončilo disciplínu pořadový výcvik“
7/ rozhodčí dá povel veliteli k rozchodu
8/ velitel provede vlevo v bok a dá povel družstvu „Rozchod“
Přesné znění povelů a cviků najdete ve „Cvičebním řádu jednotek PO“ , vydaném roku 1998

vpravo v bok: první doba - otočením na podpatku pravé nohy a špičce levé nohy o 90°
/raz/ , druhá doba - přisunutí levé nohy k pravé noze /dva/
vlevo v bok: první doba - otočením na podpatku levé nohy a špičce pravé nohy o 90°
/raz/ , druhá doba - přisunutí pravé nohy k levé noze /dva/

: první doba - otočením na podpatku levé nohy a špičce pravé nohy o 180°
/raz/ , druhá doba - přisunutím pravé nohy k levé noze /dva/

čelem vzad
pozor: postavení zpříma , paty u sebe , paže volně spuštěné , dlaněmi přiléhajícími

ke

stehnům , prsty přirozeně sevřeny . Hlava vzpřímená a hasič hledí před sebe

pohov: lze použít oba způsoby - družstvo však provede jednotně jeden z nich
a) na místě ukročí levou nohu vlevo , ruce zkřížené za zády tak , že pravá ruka
uchopí levou . Hasič nemluví a nesnižuje pozornost
b) na místě pokrčí levou nohu , paže volně spuštěné , dlaněmi přiléhajícími ke
stehnům . Hasič nemluví a nesnižuje pozornost
rozchod: hasiči opustí svá místa v tvaru vykročením levé nohy vpřed

SH ČMS okrsek č.

PROPOZICE

k provedení I. kola v požárním sportu 2018
místo konání
termín konání
časový harmonogram
velitel soutěže
tajemník soutěže
hlavní rozhodčí
rozhodčí 100 m
rozhodčí 4 x 100 m
požární útoky
pořadová příprava
kontrola nářadí
prezence
pořadatel
technická četa
zdravotní služba
sčítací komise
pořadová příprava - soutěží 7členné družstvo a to bez jakéhokoliv omezení
/družstva mohou být i smíšená, bez ohledu na věk či plnění
ostatních disciplín/. Pro kategorii muži I. a ženy I. je však
disciplínou povinnou, tudíž pro ně neplatí, že mohou
soutěžit bez omezení

hodnocení a úprava disciplín
závazné přihlášky zasílat do
startovné:
Protesty lze podávat pouze dle „Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a
ženy“, kauce: Protest rozhodčímu disciplíny 100,- Kč, hlavnímu rozhodčímu 300,- Kč,
odvolací komisi 500,- Kč.
Velitel okrsku č.

PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
přihlašuje ………………………………………………………………………………………………….
jednotka PO, organizace)
družstvo*...…………………………………………………………………………………………………
na soutěž.................................................……............................................................……………………..
(název soutěže) (místo a datum konání)
v kategorii: dobrovolní hasiči* členové občanských sdružení*
k plnění disciplín: 100 m*, štafeta*, požární útok*

Příjmení a jméno
závodníka

Datum
100 m
narození * *

štafeta I. štafeta II.
**
**

útok Podpis
**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům
požárního sportu a Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše
uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských sportovních soutěží a propozicích
soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat
na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých
organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v
seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst. 4 Směrnic hasičských sportovních soutěží.

Masér-zdravotník* …………………………… Řidič*: ………………………...……………………….
příjmení a jméno
příjmení a jméno
Vedoucí družstva: .......................................….. Trenér družstva*: ............................................…….........
příjmení a jméno
příjmení a jméno
Tel.: ………………………………..

V ....................................... dne ..........................

Email: ………………..…………………………………..
....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

Poznámky:
* Nehodící se škrtne.
* * Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci
„útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. t řináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů
družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič. Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé
straně přihlášky.

*** Přivezou soutěžící řádně vyplněnou s sebou !!!

OKRSKU číslo ……..

ROK

……..

o konání I. kola (okrskového kola) v požárním sportu
Okrsek sdružuje …….. sborů dobrovolných hasičů .
Do I. kola v požárním sportu se zapojilo …….. SDH ,
s celkovým počtem družstev: …. mužů, ….. žen,
….. dorostenců, ….. dorostenek,
….. ml. žáků, ….. st. žáků

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MUŽI
Pořadí

SDH

ŽENY
/čas/

Pořadí

SDH

/čas/

Datum a místo konání I. kola: ………………………………….................................................
………………………………………..
razítko a podpis pořádajícího SDH

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
podpis HR

