ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA DRUŽSTEV
SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU

Pořadatelem postupové soutěže je OSH Pardubice.
Soutěž se uskuteční v neděli dne 20. května 2018 ve sportovním areálu Střední průmyslové školy
chemické v Pardubicích, Poděbradská 94 (vjezd z ulice Hradecká).

Vedení soutěže
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Markéta Oprchalská
Veronika Křížová

Rozhodčí disciplín:
Štafeta 4 x 100 m – muži, ženy:
PÚ – muži, ženy:
Pořadová příprava:

Martina Jandová, pom. RD: Monika Nováková
Petr Dušek
Milan Vosáhlo

Časomíra:
Hlavní časoměřič:
Sčítací komise:
Prezence:
Vedoucí technické čety:
Přejímka nářadí:

OSH Pardubice – elektronická, nástřikové terče
Martin Pištora
Petr Mrštík
Vladislava Mašková, Michaela Křížová
Ivo Oprchalský
Jiří Janda, Miroslav Jozíf

Stravování: balení vody + balíček, nebude stánkový prodej
Doprava: na vlastní náklady družstev
Zdravotní služba: zajišťuje pořadatel
Povrh drah:
Štafeta 4 x 100m s překážkami – tartan
Požární útok – tartan
Soutěžní družstva: soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků starších 15 let + 1 vedoucí + 1 řidič + 1
trenér nebo masér
Kategorie:

muži, ženy
veteráni, veteránky – bez možnosti postupu do vyššího kola postupových soutěží

1) Podmínky soutěže:
Přihlášky do soutěže – řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (příloha č. 1), zašlete NEJPOZDĚJI
DO 10. května 2018 na adresu: OSH Pardubice, Teplého 1526, Pardubice, 530 02 nebo na email
oshpardubice@centrum.cz.
Každé družstvo odevzdá stručnou charakteristiku družstva (max. jedna A4).
Změny ve startovních listinách pouze ve výjimečných případech (nemoc, neúčast člena družstva) je možno
provést nejpozději dne 20. 5. 2018 do 8:30 h u prezence.
Při prezenci proběhne kontrola úplných členských průkazů (tj. včetně aktuální fotografie, jinak nebude
závodníkovi umožněn start). Každý soutěžící předloží druhý doklad totožnosti, tj. občanský průkaz nebo
cestovní pas. Schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně.
2) Časový harmonogram soutěže:
8:00 - 8:30 h
8:35 - 8:45 h
8:45 - 8:55 h
9:00 h
9:15 - 9:25 h
9:30 - 10:00 h
10:00 - 10:30 h
10:30 - 11:00 h
11:30 h
9:15 - 10:00 h

● příjezd a prezence soutěžních družstev a rozhodčích
● porada rozhodčích
● porada vedoucích družstev
● nástup soutěžních družstev
● trénink štafet muži, ženy
● štafeta 4 x 100m - muži, ženy
● požární útok muži, pořadová příprava ženy
● požární útok ženy, pořadová příprava muži
● vyhodnocení soutěže
● možnost pro družstva seznámit se s jednotnou požární stříkačkou

Harmonogram je pouze orientační – bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev.
3) Technická ustanovení:
Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS
dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část (soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2011) a dodatku
schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.
V návaznosti na nová Pravidla požárního sportu, včetně Technické přílohy těchto pravidel a vydání
stanoviska SH ČMS pro postupové soutěže pro rok 2018, pokud závodníci použijí materiál, který
odpovídal směrnicím v roce 2017, vyhoví tak současným požadavkům.
4) Disciplíny:
V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:
 Štafeta 4 x 100 m s překážkami - dvě čtyřčlenné štafety
 Požární útok – min. 5 soutěžících, max. 7 soutěžících
 Pořadová příprava – celé družstvo, 1 pokus, nezapočítává se do celkových výsledků

Nebude prováděna disciplína běh na 100 m s překážkami a výstup do IV. podlaží cvičné věže.
5) Hodnocení výkonů:
Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách.
Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů a při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v PÚ.
V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe umístěné štafety
družstva.
V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů. 2 pokusy. O pořadí družstva rozhoduje lepší
dosažený čas.
Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici (rovnajíce se
počtu soutěžních družstev).

I.

6) Ostatní podmínky:
družstvo nastoupí ke kontrole před provedením disciplíny (štafeta 4x100m a požární útok) ve tvaru
dle Cvičebního řádu GŘ HZS ČR;

II.

značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu pokusu;

III.

technické podmínky k disciplíně požární útok:
 lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část II. pravidlo 47 odst. 10.;
 nástřikové terče;
 na všech postupových soutěžích je povinné použití přetlakového ventilu; ventil se nemusí použít
při použití jednotných PS (dodatek SHS schválený VV SH ČMS dne 20. 11. 2014);
 savice, sací koš a rozdělovač dle Technických podmínek k propozicím;
 družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, kromě proudnic na PÚ a požární
motorové stříkačky; bude použita jednotná požární stříkačka Rosenbauer – FOX – dodá
pořadatel;

IV.

technické podmínky k disciplíně štafeta 4x100 m s překážkami:
 na 1. úseku bude ve všech výše uvedených kategoriích použita překážka „okno“;
 na 4. úseku bude ve všech výše uvedených kategoriích přenášen PHP práškový o hmotnosti min.
5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem;
 přenosný hasicí přístroj dodá pořadatel;

V.

k plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující
požadavky příslušných norem;

VI.

za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal;

VII.

přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné
prostředky odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně
přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené;

VIII.

kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po
skončení pokusů.
7) Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:
● soutěžící - sportovní oděv, pracovní stejnokroj, (celé družstvo musí být ustrojeno jednotně)
● rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS, příp. červené triko s nápisem ROZHODČÍ
Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsané ústroji.

8) Protesty:
Protest se podává písemně - viz příloha č. 2. Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení
finanční částky (kauce) v hotovosti ve výši:

500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu

1000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu

1500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)
9) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.
10) Vedoucí kolektivů budou po celou dobu soutěže viditelně označeni dohodnutým způsobem.
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější
informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při prezenci a na
následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být
důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

Příloha č. l

PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu

přihlašuje ………………………………………………………………………………………………….
(organizace)
družstvo * ...…………………………

Jednotlivce * - počet ..........................................

na soutěž.................................................……............................................................……………………..
(název soutěže)
(místo a datum konání)
v kategorii: profesionální hasiči * dobrovolní hasiči* členové spolků*
k plnění disciplín: 100 m*, štafeta*, požární útok* , výstup na věž*
Příjmení a jméno soutěžícího

Rok
narození

Věž
**

100 m
**

štafeta I.
**

štafeta II.
**

útok
**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v
Pravidlech požárního sportu, ve Směrnici hasičských sportovních soutěží a propozicích soutěže.
Masér-zdravotník* …………………………… Řidič*: ………………………...……………………….
příjmení a jméno
příjmení a jméno
Vedoucí družstva: .......................................….. Trenér družstva*: ............................................…….........
příjmení a jméno
příjmení a jméno
Tel.: ………………………………..

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

Mail: ………………..…………………………………..
....................................................………………
(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.

Příloha č. 2

Protest
Proti rozhodnutí rozhodčího*

Proti účasti jiného soutěžícího*

Proti výsledkům*

Jméno a příjmení :………………………………SDH: ………………………………………..
Text protestu:

Čas předání protestu:….............
Podpis protestujícího: …………………..
________________________________________________________________________
Vyjádření k protestu:

Čas předání vyjádření:………………
Podpis rozhodčího: ………………………
___________________________________________________________________________________
Odvolání č. 1:

Čas předání odvolání: ……………….
Podpis protestujícího: ……………………
___________________________________________________________________________________
Vyjádření k odvolání:

Čas předání vyjádření k odvolání: ………..
Podpis rozhodčího: ………………………
___________________________________________________________________________________
Odvolání č. 2:

Čas předání odvolání:…………….
Podpis protestujícího: ……………………
___________________________________________________________________________________
Vyjádření k odvolání:

Čas předání vyjádření k odvolání: …………

Podpis rozhodčího: …………………...…

* Nehodící škrtněte
Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.

