
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

POSTUPOVÉ OKRESNÍ SOUTĚŽE
DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SH ČMS 

V POŽÁRNÍM SPORTU OSH ČMS

ROK 2017

Pořadatelem postupové soutěže je
OSH  ZNOJMO, ÚO HZS JmK Znojmo,

pod záštitou starosty města Znojma Ing. Vlastimila Gabrhela.

Soutěž se uskuteční dne 17.6. 2017
na městském stadionu Horní park - Znojmo

                           Husovy sady GPS  48.8580861N  16.0521022E



 Vedení soutěže : 

Náčelník štábu: Ing. Novosad Ján
Velitel soutěže: Kondler Václav
Hlavní rozhodčí: mjr. Ing. Macák Petr
Pomocník hlavního rozhodčího: Porupka Zdeněk
Komisař soutěže: plk. Mgr. Chromý Radek
Tajemník soutěže: Bloudíček Martin
Členové štábu: Procházka Ludvík, Salátová Lenka
Prezence: Ing. Jana Večerková, Kratochvíl Jan
Vstupní kontrola: Ing. Biegler Bohuslav, Volfová Monika
Vedoucí sčítací komise: nprap. Bc. Gabler Aleš
Vedoucí tiskového střediska: por. Ing. Havlík Kamil
Vedoucí technické čety: Kresan Martin
Přejímka nářadí: Perlička Jiří, Málek Jan
Hlasatel: Lesová Romana, Veleba Josef
Hlavní časoměřič: Přibyl Vlastimil

Rozhodčí disciplín:
1. Běh 100 m – muži : Badin Lukáš
2. Běh 100 m – ženy : Březina Jan
3. Štafeta 4 x 100 m – muži : Klouda Josef
4. Štafeta 4 x 100 m – ženy : Dvořák Radek
5. PÚ – muži : Hrůza Bohumil
6. PÚ – ženy : Hrůza Bohumil

Startéři: Chvátal Jan, Vaněk Robert
Zapisovatelky: Březinová Martina, Veselá Dana
Časomíra: SDH Chvalovice, SDH Výrovice, SDH Loděnice

 Ubytování:
Dle (požadavku soutěžících)

 Stravování:
Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji. Občerstvení bude vydáváno po
upřesnění pořadatelem. Je hrazeno z prostředků OSH.

 Doprava:
Na vlastní náklady družstev.

 Zdravotní služba:
Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním
podmínkám soutěže.

 Povrh drah:
Běh na 100 m a Štafeta 4 x 100m s překážkami – tartan
Požární útok – tartan, tráva



 Podmínky soutěže:

1) Ihned po kvalifikaci na soutěž - NEJPOZDĚJI DO 5.6.2017- zašlete na adresu OSH

 vyplněnou přihlášku č. 1 (příloha č. 1 platné Směrnice Hasičských soutěží SH
ČMS) s datem narozeni a podpisy účastníků,

 přihlášku č. 2 si přivezte na soutěž k prezenci.

 stručnou  charakteristiku  družstva   (  max.  jedna  A4 )  zaslat  do  16.6.2017  na
kondler1@seznam.cz

2) Soutěže se zúčastní družstva, která splnila podmínky postupu 
(organizace soutěže dle OSH)
● 9 desetičlenných družstev mužů + 1 vedoucí a 1 řidič
● 2 desetičlenná družstva žen + 1 vedoucí a 1 řidič
● 35 rozhodčích
● 10 členů štábu
● 15 členů technické čety včetně časomíry
● 10 hostů

3) Časový harmonogram soutěže:
06.00 – 07.45 hod ● trénink (ústroj + přilba)
07.00 - 07.45 hod ● prezence soutěžních družstev
07.45 – 07.55 hod ● porada rozhodčích a vedoucích soutěžních družstev
08.00 – 08.30 hod ● nástup soutěžních družstev
08.45 – 10.15 hod   ● běh na 100 m s překážkami - ženy
08.45 – 10.15 hod   ● požární útok – muži
10.15 - 11.45 hod ● běh na 100 m s překážkami – muži
10.15 - 11.45 hod ● požární útok – ženy
12.30 - 15.30 hod  ● štafeta 4 x 100m – muži, ženy
16.00 hod ● vyhodnoceni soutěže

4) Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěži pro muže a ženy schválené
VV SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012.

5) V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:
Běh na 100 m max. 8 soutěžících
Štafeta 4 x 100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety (nastoupí součastně)
Požární útok min. 5 soutěžících

6) Hodnocení výkonů:
Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách.
Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů.
V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších
časů šesti nejlépe umístěných členů družstva



V disciplině štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený
čas lépe umístěné štafety družstva. Pořadí družstva štafet se hodnotí podle
dosažených časů.
V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů.
Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na
poslední pozici (rovnajíce se počtu soutěžních družstev).

7)  Družstvo nastoupí  ke kontrole  před  provedením discipliny (štafeta  4x100m a požární
útok) ve tvaru, dle Cvičebního řádu GŘ HZS ČR.

8) Značky pro plnění discipliny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu
pokusu.

9) Technické podmínky k disciplíně požární útok:

 lze použit pojistky proti rozpojení hadic dle technických podmínek, které lze najit na:

 http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-
techniky-avecnych-prostredku.aspx

  nástřikové terče

 požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy, 
soutěžní družstvo si doveze vlastní motorovou stříkačku PS-12.

 na všech postupových soutěžích je povinné použití přetlakového ventilu

 savice, sací koš a rozdělovač dle technických podmínek, které lze najit na:

 http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-
techniky-avecnych-prostredku.aspx

10) Technické podmínky k disciplině 100m s překážkami:

11) Technické podmínky k disciplině štafeta 4x100m:
 soutěží dvě čtyřčlenné štafety
 na  prvním  úseku  v mužské  štafetě  musí  závodník  obalit  spodní  část  žebříku

molitanem, aby se zabránilo poškození sportovního povrchu - tartanu

12)  Družstva si  přivezou  k  provádění  disciplín  veškeré  nářadí,  včetně  proudnic,  pokud
pořadatel neurčí jinak.

13) K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy
přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.

14)  Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž
dodal.
Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré
technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu
Odpovídají Směrnici hasičských soutěži, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou
nijak upravené

15) Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet
ruční hasící přistroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na
podložce do doby proběhnuti závodníka cílem.

http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-avecnych-prostredku.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-avecnych-prostredku.aspx


Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.

16) Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově
prováděna před i po skončení pokusů.

17) Ustroj na slavnostní zahájení a ukončeni soutěže:
 soutěžící - sportovní oděv, pracovní stejnokroj

(celé družstvo musí být ustrojeno jednotně)
  rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS

Na  slavnostní  nastup  a  každé  vyhodnoceni  nastoupí  celé  družstvo  v  předepsaném
ústroji.
Prosíme, aby si  vzalo každé soutěžní  družstvo ke slavnostnímu nástupu vlajku svého
sboru (pokud jí vlastní).

18) Při podáni protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce)
v hotovosti ve výši:
1.000 Kč při podáni protestu rozhodčímu discipliny nebo hlavnímu rozhodčímu
1.500 Kč při odvoláni k hlavnímu rozhodčímu
2.000 Kč při odvoláni k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)
Protest se podává písemně (dle přílohy č. 8 Směrnice hasičských soutěži)

19) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud
je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládaní.

20)  Vedoucí  a  trenéři  kolektivů  budou  po  celou  dobu  soutěže  označeni  visačkou  a
reflexní vestou, kterou obdrží u prezence.

21) Při prezenci na soutěž odevzdají Vedoucí družstev:
  kopii přihlášky do soutěže, kterou soutěžící SDH zaslal min. 10 dní před konáním

příslušného postupového kola
  členské  průkazy  SH  ČMS  všech  členů  zapsaných  na  platné  přihlášce  do  20

příslušného  postupového  kola  s  fotografií  a  potvrzením  o  zaplacení  členského
příspěvku  za  rok  2017.  Bez  neúplného  členského  průkazu  nebude  závodníkovi
umožněn  start.  Fotografie  na  průkazce  musí  odpovídat  současnému  vzhledu
soutěžícího

 schváleny přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně (je v jeho držení) 
a  předloží  OBČANSKE PRŮKAZY  všech  zapsaných  závodníků na  přihlášce,  ke
kontrole příslušnosti k OSH nebo ke KSH, dle příslušného postupového kola

22) Kontrola totožnosti: při nástupu k plnění disciplin, nebo v průběhu soutěže, může byt
prováděna  namátková  kontrola  totožnosti  závodníků  a  to  předložením  OBČANSKÉHO
PRŮKAZU závodníka, (bez předložení OP nebude závodníkovi umožněn start).
U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.

Pořadí nástupu na plnění disciplín:
MUŽI 
1. SDH Výrovice
2. SDH Únanov
3. SDH Chvalovice

4. SDH Šafov
5. SDH Citonice
6. SDH Okrsek č.13 - Běhařovice
7. SDH Blížkovice



ŽENY

1. SDH Miroslav
2. SDH Hostěradice

8.SDH Mikulovice 
 Žádáme  všechny  účastníky,  aby  dodržovali  veškeré  pokyny  uvedené  v  tomto

dokumentu.
 Podrobnější  informace  a  případné  změny  v  časovém  harmonogramu  obdrží

vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. 
 Porušeni  stanovených  podmínek  a  ostatních  závazných  pokynů  může  byt

důvodem k vyloučení ze soutěže. 
 Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.
 TECHNICKÁ PŘEJÍMKA NÁŘADÍ A MATERIÁLU BUDE PROVEDENA PŘI

PREZENCI DRUŽSTEV

Vedoucí ORV Znojmo
Kondler Václav

           Náčelník štábu
Ing. Novosad Ján

Starosta OSH Znojmo
Procházka Ludvík


