Propozice
II. kola soutěže v požárním sportu
družstev SH ČMS
Královéhradeckého kraje

2018

pořadatel

Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Královéhradeckého kraje
ve spolupráci s
Hasičským záchranným sborem
Královéhradeckého kraje

Termín konání:
Místo konání:
Účast :

23. června 2018
Hradec Králové – stadion VLA

8 desetičlenných družstev mužů + vedoucí a řidič
6 desetičlenných družstev žen + vedoucí a řidič
37 rozhodčích
5 členů štábu

Časový rozpis soutěže
- příjezd rozhodčích, presence do 7,00 hod.
- 07,00 hod. – 07,15 hod. porada rozhodčích
- příjezd – presence družstev do 7,15 hod.
- 07,20 hod. – 07,40 hod. - porada vedoucích družstev,
- 07,45 hod. – 07,55 hod. – trénink štafeta 4x100m muži
- 08,00 hod. – 08,40 hod. – štafeta 4x100m muži
– seznámení se strojem – ženy
- 08,40 hod. – 08:55 hod. – přestavba dráhy
- 08,55 hod. – 09,05 hod. – trénink štafeta 4x100m ženy
- 09:10 hod. – 09,45 hod. – štafeta 4x100m ženy
– seznámení se strojem – muži
- 09,50 hod. – 10,00 hod. – Slavnostní nástup, oficiální zahájení soutěže
- 10,15 hod. – 10,30 hod. – trénink 100m ženy
- 10,30 hod. – 11,30 hod. – běh na 100m s překážkami – ženy
(na trávě) požární útoky mužů
- 11,45 hod. – 12,15 hod. – přestavba dráhy – běh na 100 m s překážkami - muži
- 12,15 hod. – 12,30 hod. – trénink 100m muži
- 12,30 hod. – 13,45 hod. – běh na 100m s překážkami – muži
(na trávě) požární útoky ženy
- 14,30 hod. – vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!
Na zahájení soutěže nastoupí soutěžní kolektivy v jednotném sportovním úboru včetně
přilby a rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji SHČMS.
Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící
v místě soutěže na vlastní náklady
Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH)
Zdravotní služba: zajistí OSH Trutnov
Podmínky soutěže:
Ihned po kvalifikaci na krajskou soutěž nejpozději do 16. června 2018 na KSH zašlete
vyplněnou přihlášku číslo1(příloha č. 1) s datem narození a podpisy závodníků, přihlášku
číslo 2 (příloha č. 2) si přivezte sebou na soutěž k prezenci. Na přihlášce musí být jasně
potvrzeno, že členové družstva byli proškolení s bezpečností práce při soutěžích v požárním
sportu. Do soutěže jednotlivců budou členové družstva zařazeni dle přihlášky (pořadí na
přihlášce-pořadí soutěžícího v družstvu, změny v pořadí startujících nebudou prováděny).
Změny ve startovních listinách pouze ve výjimečných případech (nemoc, neúčast člena
družstva) je možno provést nejpozději dne 23. 6. 2018 do 07:00 hodin v časomíře

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (dále jen
SHS) 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) Soutěž bude provedena dle platné Směrnice
hasičských sportovních soutěží (dále jen SHS) 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)
včetně vydaných dodatků s těmito odchylkami a doplněními:
a) pro rok 2018 se z SHS vypouští:
Článek 13
b) pro rok 2018 se z SHS vypouští:
Pravidlo 19, Pravidla 25 – Pravidlo 61
c) pro rok 2018 se z SHS vypouští: Příloha č.1 – Příloha č.6, Příloha č.8 – Příloha č.9.
d) pro rok 2018 se z SHS vypouští: Obrázek č.1 – Obrázek č.7
e) pro rok 2018 se rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a
Technickou přílohu pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018
s těmito úpravami a doplněními:
1. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 1. úseku v kategorii ženy
použita překážka „okno“.
2. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4.úseku v kategorii muži
a ženy přenášen PHP.
3. Pravidlo 26 – Národní rekordy a jejich ověřování se rozšiřuje o tyto body:
3.1. SH ČMS přebírá a zveřejňuje na svých internetových stránkách
(www.dh.cz) uznané rekordy zveřejněné na stránkách HZS ČR
(www.hzscr.cz).
3.2. SH ČMS dále eviduje a uznává navíc národní rekordy v souladu
s pravidlem 26 pravidel PS dosažené v těchto případech:
• kdy je na 4.úseku štafety v kategorii dobrovolní hasiči – členové spolků
muži v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami na 4. úseku přenášen hasicí
přístroj,
• V případě žádosti o uznáni rekordu v disciplínách uvedených v bodu 3.2
pořadatel zašle elektronicky protokol o národním rekordu neprodleně po
ukončení soutěže na Kancelář SH ČMS.
Podmínky pro soutěž:
1. Informace pro závodníky a vedoucí družstev:
a) soutěžní družstva:
- soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků starších 15 let
- při soutěži nebude pro družstva prováděna disciplína – výstup na cvičnou věž
- v disciplíně požární útok budou provedeny dva pokusy motorová stříkačka v klidu
- povrch dráhy – tartan, tráva
- motorová stříkačka společná
- lze použít nástavec dle Směrnice hasičských sportovních soutěží část II pravidlo 48 odst. 3
- lze použít pojistky proti rozpojení spojky DIN dle Směrnice hasičských sportovních soutěží
část II pravidlo 47 odst. 10 (v případě použití jiného typu nemůže být uznán národní rekord)
- nástřikové terče
- savice, sací koš a rozdělovač – dle technických podmínek
- proudnice „C“ si každé družstvo přiveze své
2. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí mimo PHP

3. 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
platným Pravidlům požárního sportu a platné Směrnici hasičských sportovních soutěží,
jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
4. Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet
práškový RHP o hmotnosti min. 5kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí
závodníka cílem.
5. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna
před i po skončení pokusů.
6. Družstvo (v počtu 8 závodníků) nastoupí ke kontrole před provedením disciplíny (štafeta
4x100m) ve tvaru dle Cvičebního řádu JPO.
7. Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:
- 500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
- 1000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
- 1500,- při odvolání k odvolací komisi
- protest se podává pouze písemně dle přílohy č. 3
8. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
9. Vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen vestou, kterou obdrží u prezence.
10. Na poradu vedoucích se dostaví pouze vedoucí družstva označený vestou.
11. Celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích postoupí na MČR
družstev SDH SH ČMS, které se koná v Liberci ve dnech 24. – 26. 8. 2018.
Vedení soutěže:
Velitel soutěže:
- Bárta Miloslav
Hlavní rozhodčí:
- Marschal Pavel
Pomocník HR:
- Šeps Jiří
Sčítací komise:
- Bitnerová Dagmar, Šídlová Vladislava
Hlasatel:
- Romana Steinerová
Časomíra:
- HZS
Startér:
- Válek Leoš, Šeps Michal
Prezence:
- Martina Machačová, Jitka Martincová
Vedoucí technické čety:
- OSH TU
Ceny – jednotné ceny zajistí za pořadatele – Martina Machačová
Měření a vážení: bude prováděno namátkově
Rozlosování pořadí startů – provedeno na poradě dne: 17. května 2018 v Bílých Poličanech
MUŽI
1. HK
2. RK
3. TU-1
4. TU-2
5. JC-1
6. NA-1
7. JC-2
8. NA-2

ŽENY
1. JC -1
2. NA
3. RK
4. JC-2
5. TU
6. HK

Požární útoky
Lichá startovní čísla startují ze základny č. 1 sudá ze základny č. 2

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.
Jiří Orsák
starosta KSH Královéhradeckého kraje

Příloha č. 1
PŘIHLÁŠKA
č. 1
do soutěže v požárním sportu

SDH:......................................................Okres:........................................................Kraj:........................................
družstvo*
na soutěž
v kategorii:

mužů

x

žen

Z kterého místa družstvo postupuje: ...........................................

Krajské kolo v požárním sportu Královéhradeckého kraje
dobrovolní hasiči

Příjmení a jméno závodníka

k plnění disciplín: 100 m, štafeta, požární útok

Datum
narození

100 m štafeta
I.
**
**

štafeta
II.

útok
**

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vedoucí družstva svým podpisem ztvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní
podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
Dále vedoucí družstva svým podpisem stvrzuje, že proškolil účastníky soutěže o bezpečnosti práce v rámci
organizace a že poučil účastníky o bezpečnosti a možných rizikách činnosti při soutěži, tréninku i mimo soutěž
mezi jednotlivými disciplínami.
Členové družstva svým podpisem dávají souhlas s využitím fotografických a jiných obrazových záznamů, které
byly pořízeny oficiálně pověřenými členy štábu k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty, propagační
předměty, informační tiskoviny apod.).
Vedoucí družstva : ……………………………

Řidič : …………………………….......... ..........

Telefon: ……………………………................

Telefon:

E-mail:…………………………….................

E-mail:…………………………….....................

Masér-zdravotník ……………………………

Trenér družstva: ……………………………....

……………………………..................

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

....................................................………………
(podpis vedoucího družstva + razítko SDH)
Potvrzení OSH: Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrováni u OSH a mají zaplaceny
členské příspěvky na rok 2018.
................................................................
razítko a podpis OSH
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 pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních
členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další
pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

podpis

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA
č. 2
do soutěže v požárním sportu

SDH:......................................................Okres:........................................................Kraj:........................................
družstvo*
na soutěž
v kategorii:

mužů

x

žen

Z kterého místa družstvo postupuje: ...........................................

Krajské kolo v požárním sportu Královéhradeckého kraje
dobrovolní hasiči

Příjmení a jméno závodníka

k plnění disciplín: 100 m, štafeta, požární útok

Datum
narození

100 m štafeta
I.
**
**

štafeta
II.

útok
**

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vedoucí družstva svým podpisem ztvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní
podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
Dále vedoucí družstva svým podpisem stvrzuje, že proškolil účastníky soutěže o bezpečnosti práce v rámci
organizace a že poučil účastníky o bezpečnosti a možných rizikách činnosti při soutěži, tréninku i mimo soutěž
mezi jednotlivými disciplínami.
Členové družstva svým podpisem dávají souhlas s využitím fotografických a jiných obrazových záznamů, které
byly pořízeny oficiálně pověřenými členy štábu k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty, propagační
předměty, informační tiskoviny apod.).
Vedoucí družstva : ……………………………

Řidič : …………………………….......... ..........

Telefon: ……………………………................

Telefon:

E-mail:…………………………….................

E-mail:…………………………….....................

Masér-zdravotník ……………………………

Trenér družstva: ……………………………....

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

……………………………..................

....................................................………………
(podpis vedoucího družstva + razítko SDH)

Potvrzení OSH: Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrováni u OSH a mají zaplaceny
členské příspěvky na rok 2018.
................................................................
razítko a podpis OSH
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 pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních
členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další
pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

podpis

Příloha č. 3

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.

