SHČMSOkresní sdružení hasičů Plzeň - jih

Propozice hasičské soutěže I. kola v požárním sportu
Pořadatelem postupové soutěže I. kola je
SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih a Sbor dobrovolných hasičů Přeštice.
Soutěž se uskuteční dne 19. května 2018 ve sportovním areálu Základní školy v Přešticích.
Vedení soutěže:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí disciplín:
Štafeta 4 x 100 m – Muži:
Štafeta 4 x 100 m – Ženy:
Požární útok – Muži:
Požární útok – Ženy:

Martin Felix
Zbyšek Zuber

Časomíra:
Hlavní časoměřič:
Vedoucí sčítací komise:
Hlasatel:
Zapisovatel:
Prezence:
Vedoucí technické čety:

OSH PJ
Petr Steiner
Ivana Zuberová
Josef Zábran
Radka Brašnová
Radka Brašnová, Pavla Kailová
František Cibulka

Stanislav Novotný
Stanislav Novotný
Jaroslav Kolář
Jaroslav Kolář

Stravování:
Během soutěže bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji na sportovišti.
Doprava:
Na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s OÚ a nahlášením techniky mimo dosah
zřizovatele na KOPIS HZS Pk).
Zdravotní služba:
Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu, odpovídající rozsahu a místním
podmínkám soutěže.
Podmínky soutěže:
Termíny pro podání řádně vyplněných přihlášek (příloha č. 1) v písemné podobě nebo
elektronicky pro I. kolo v požárním sportu je nejpozději do 30. dubna 2018na kancelář OSH
PJ, osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com.


V případě změn odevzdá vedoucí družstva opravenou přihlášku při prezenci. Spolu s
přihláškou odešlete stručnou charakteristiku družstva (max. jedna A4 )!!!!!

a) Prezence
Při prezenci na soutěž vedoucí družstev:

SHČMSOkresní sdružení hasičů Plzeň - jih





odevzdají v případě změny ve složení družstva (oproti přihlášce zaslané
v požadovaném termínu) – nový originál přihlášky (viz. Pravidla PS – příloha č.1).
předloží členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do
příslušného postupového kola s fotografií. Bez neúplného členského průkazu
nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazce musí odpovídat
současnému vzhledu soutěžícího.
předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce ke
kontrole příslušnosti k OSH, dle příslušného postupového kola.

b) Kontrola totožnosti
Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna
namátková kontrola totožnosti závodníků.
Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel.
Soutěže se zúčastní družstva, která splnila podmínky postupu (organizace soutěže dle OSH).
Do I. kola postupují družstva v kategorii Muži a Ženy, která se zúčastnila základních kol v roce
2017, která byla provedena v souladu s organizačním zajištěním pro pořádání základních kol
v roce 2017. To znamená, že byly plněny disciplíny Směrnice hasičských sportovních soutěží
pro muže a ženy (minimálním rozsahu požární útok a štafeta 4 x 100 m).
Kategorie Muži: Družstvo SDH, které se umístilo v základním kole na 1. - 3. místě.
Kategorie Ženy: Soutěže se mohou zúčastnit všechna družstva, která se zúčastnila základního
kola v roce 2017 v požárním sportu.
●desetičlenná družstva mužů + 1 vedoucí a 1 řidič
●desetičlenná družstva žen + 1 vedoucí a 1 řidič
●rozhodčí
●členové štábu
●členové technické čety včetně časomíry
● hosté
Startovní pořadí:
Losování startovního pořadí soutěžních družstev bude provedeno na jednání OORR dne
18. 5. 2018.
Časový harmonogram soutěže:
07:45- 08:55 hod.
08:15- 08:45 hod.
09:00 hod.
09:15-11:15 hod.
11:30-13:30 hod.
13:40-16:40 hod.
17:00 hod.

● prezence soutěžních družstev
● trénink
● nástup soutěžních družstev
● štafeta 4 x 100m - muži
● štafeta 4 x 100m - ženy
● požární útok - muži, ženy
● vyhodnocení soutěže
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Technická ustanovení:
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 ze SHS vypouští: Článek 13
b) pro rok 2018 se ze SHS vypouští: Pravidlo 19, Pravidla 25 – Pravidlo 61
c) pro rok 2018 se ze SHS vypouští: Příloha č.1 – Příloha č.6, Příloha č.8 – Příloha č.9.
d) pro rok 2018 se ze 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 muži a
ženy použita překážka „okno“.
2. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4.úseku v kategorii muži a
ženy přenášen PHP (pro obě kategorie jednotný).
f) Disciplíny budou provedeny na dráze:
 s tartanovým povrchem v disciplína štafeta 4x100 m s překážkami;

s travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou (základna na trávě);
g) Disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově.
h) Nebude prováděna disciplína běh na 100m s překážkami a výstup do IV. podlaží
cvičné věže.
ch) Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na
přípravu pokusu.
i) Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní - výzbroj.
j) Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.
k) Za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá ten, kdo
je na soutěž dodal. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré
technické a věcné prostředky, odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských
soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
l) Kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i po
skončení soutěžních pokusů.
m) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení.
Rozhodčí a organizační pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS,
příp. PSII.
n) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud
je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
o) Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže viditelně označeni.
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p) Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve
výši:
- 500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny,
- 1000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu.
q) Při plnění disciplíny se bude používat každé družstvo svoji přenosnou motorovou
stříkačku,
Při plnění disciplíny lze použít přechod na savice.
r) 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 soutěží SH ČMS včetně všech dodatků, jsou
řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
s) Hodnocení výkonů bude u družstev provedeno:
- v soutěži štafet v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami,
- v soutěži družstev v disciplíně požární útok,
- v celkovém pořadí družstev.
t) K antidopingové zkoušce a testu na alkohol může být přizván komisař s příslušnou licencí a
pověřením od Antidopingového výboru ČR. Postup při dopingové kontrole, seznam
zakázaných skupin látek, příklady povolených a zakázaných léků a další informace o dopingu
jsou uvedeny na internetové adrese www.antidoping.cz.
u) Členové sboru rozhodčích SH ČMS nastoupí na zahájení a ukončení okresního kola ve
vycházkovém stejnokroji SH ČMS nebo čistém pracovním stejnokroji PS II s čepicí. Každý
rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého počasí.
w) Porada vedoucích družstev kategorií muži a ženy s vedením soutěže a rozhodčími disciplín
se uskuteční v sobotu 19. května 2018 od 08:45 do 09:00 hodin.
Na poradu vedoucích se dostaví pouze vedoucí družstva označený visačkou.
x) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.
Prostor výkonu disciplín nebude od prostoru diváků oddělen. Do prostoru výkonu disciplín
bude mít přístup pouze vedoucí družstva respektive řádně označený člena družstva (např.
vestou, kterou obdrží družstvo u presence) a závodník připravující se na výkon disciplíny.
y) Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v těchto propozicích.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev
při prezenci nebo na poradě. 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.
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SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih přeje soutěžícím sborům
mnoho úspěchů v soutěži.

Bc. Zbyšek Zuber v.r.
náměstek starosty OSH PJ

Josef Černý v.r.
starosta OSH ČMS PJ

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

(jednotka PO, organizace)

družstvo* ……………………………………………….. jednotlivce*- počet .........…………...
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
narození

100 m
**

štafet
a I.
**

štafet
a 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 soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky
stanovené ve Směrnici hasičských 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 soutěží.

Masér-zdravotník ……………………………
příjmení a jméno

Řidič: ………………………………………….
příjmení a jméno

Vedoucí družstva:.......................................…..
příjmení a jméno

Trenér družstva:...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(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. třináctičlenné. 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.
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Příloha č. 2

Zpráva o soutěži v požárním sportu
Pořadatelé postupových soutěží I. kola zašlou kanceláři KSH neprodleně po ukončení
postupové soutěže zprávu o výsledcích soutěže. Pořadatelé II. kola zašlou Kanceláři SH ČMS
neprodleně po ukončení postupové soutěže zprávu o výsledcích soutěže. Své stanovisko ke
zprávě připojí komisař soutěže, byl-li na této soutěži přítomen. Zpráva o soutěži nenahrazuje
vydání kompletních výsledkových listin, protokolů o národním rekordu apod. Účelem je
zejména předat co nejdříve potřebné informace pořadateli vyššího kola soutěže.

obsah
1) Název soutěže, místo a datum konání.
2) Pořadatel (é) soutěže.
3) Celkové pořadí družstev hodnocených v příslušné kategorii, včetně celkového času
dosaženého jednotlivými družstvy v soutěži.
4) Celkové umístění jednotlivců (příjmení, jméno a jednotka PO) hodnocených v příslušné
kategorii nejméně na 1. až 30. místě, včetně celkového času dosaženého těmito
jednotlivci.
5) Zda došlo na soutěži ke zranění soutěžícího, u kterého lze předpokládat pracovní
neschopnost. Pokud ano, pak uvést přihlašovatele zraněného soutěžícího.
6) Zda byl ze soutěže někdo vyloučen (soutěžící, rozhodčí). Pokud ano, pak uvést základní
informaci o důvodu vyloučení.
7) Jména rozhodčích disciplín a hlavního rozhodčího.
8) Podpisy hlavního rozhodčího a velitele soutěže.
9) Seznam příloh.

K této zprávě uvede komisař soutěže své stanovisko zejména:
a) zda soutěž byla provedena v souladu s pravidly požárního sportu,
b) zda potvrzuje pořadatelem uvedené výsledky.

