
Organizační zabezpečení

KRAJSKÉ SOUTĚŽE
 DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2008

KONANÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA HEJTMANA JIHOČESKÉHO 
KRAJE MUDr. Vladimíra Pavelky

                                                                                                      

                                                                

Pořadatel :    Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
                       KSH Jihočeského kraje, OSH Prachatice 
                       ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje

Termín konání :                     14. 6. 2008 

Místo konání:          Prachatice, stadion Tatranu   -    viz. mapa  



Účast:- vítězové okresních kol družstev mužů a žen v Jihočeském kraji
 10 soutěžících + 1 vedoucí + 1 řidič
-vítězná družstva mužů a žen oblastního kola v roce 2007, pokud se zúčastní
 okresního kola ve svém okrese a nevyhrají okres v roce 2008
-5 rozhodčích  z každého OSH, jedno vozidlo, ofocený velký technický průkaz od
 vozidla s sebou, každý rozhodčí musí mít vlastní stopky
-štáb soutěže
-technická četa a časomíra
-hosté

Časový harmonogram:      sobota  dne 14. 6. 2008 
07.00 -  08.00      příjezd soutěžních družstev, rozhodčích – následná prezence
08.00 -  08.15      porada hlavní rozhodčí + vedoucí družstev
08.25 -  08.45      nástup soutěžích družstev a rozhodčích
09.00 -  11.40      běh 100 m. s překážkami, muži a ženy
11.00 -  13.00      oběd
12.15 -  13.15      štafeta 4 x 100m muži
13.15 -  14.15             štafeta 4 x 100m ženy
14. 15 - 15.15 požární útok muži a ženy
15. 45     nástup družstev a vyhodnocení

Oběd bude podáván v „Hotelu PARK“  proti stadionu, během dne bude možnost občerstvení ve 
stánkovém prodeji35.

Doprava družstev: -na vlastní náklady (po dohodě s OÚ).  
-parkování před stadionem

Zdravotní služba: -zajistí pořadatel

Přihláška do soutěže dle souboru předpisů SH ČMS – 1/17-2007, Článek 9
- Dvě přihlášky potvrzené vysílajícím OSH budou zaslány nejpozději do 4. 6. 2008 na adresu -  Sdružení 
hasičů ČMS, Slunečná 932, 383 01  Prachatice. V krajním případě je možno, po telefonické domluvě (tel.
724084935) zaslat opis přihlášky do 9.6.08 na adresu  email osh.prachatice@tiscali.cz
- Přihláška musí být kompletně vyplněna dle Článku 9(soutěžící jsou zapsáni pod startovními čísli 1-10)
- Stručnou charakteristiku družstva pro moderátora soutěže – max. jedna A 4.

Krajská soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 
12.10.2007 – I. a II. část (soubor předpisů SH ČMS – 1/17-2007)    

Informace pro závodníky a vedoucí družstev
- proudnice C budou jednotné (dodá pořadatel)
- nástřikové terče
- na disciplínu 100 m s překážkami umístí rozdělovač pouze vedoucí družstva
- značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu  může nainstalovat na dráhu až 

v době přípravy na provedení pokusu.  Po  skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit 
(týká se požárního útoku). 

- na krajské soutěži 2008 se bude používat jednotná přenosná motorová stříkačka PS 12
- bude  použit  přetlakový ventil,  na  B  vývod  př.  ventilu  lze  použít  vlastní  pevná  tlaková 

půlspojka 75 mm a to v době přípravy základny
- lze použít savice s O kroužky na šroubení
- šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu v celé délce závitu
- na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35 mm včetně závitu
- konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 mm



- nelze použít nástavec na sací hrdlo stroje 
- lze použít sací koš S 110 mm vyrobený z lehké slitiny s funkčním zpětným ventilem a ozuby 

na klíč
- lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily
- tretry nejsou povoleny
- Pořadatel  neručí  za  škody  způsobené  na  vnesených nebo  odložených věcech,  pokud  je 

nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
-    V průběhu soutěží bude prováděna kontrola totožnosti závodníků.
- Vedoucí  družstva  bude  po  celou  dobu  soutěže  viditelně  označen  .  Označení  obdrží  u 

presence. 
- Na poradu  vedoucích před  zahájením se  dostaví pouze  vedoucí  družstva  označený tímto 

způsobem , nelze připustit další členy doprovodu. Děkujeme za pochopení.

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vyjma stříkačky a proudnice.
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.

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  PS  odpovídají  Pravidlům PS  a  Směrnici  hasičských  soutěží,  jsou  řádně  přezkoušené, 
schválené a nejsou nijak upravené.

Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami ve čtvrtém úseku přenášet RHP o hmotnosti 
náplně minimálně 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. RHP dodá 
pořadatel.

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

Při soutěži nebude prováděna disciplína – výstup na cvičnou věž.

Ústroj na zahájení a ukončení soutěže:
- sportovní oděv (soutěžící muži, ženy) celé družstvo musí být ustrojeno jednotně

(při nedodržení této povinnosti nebude družstvo klasifikováno) 
- rozhodčí – vycházkový stejnokrok SH ČMS, PS 2
- trenéři a vedoucí kolektivů – vycházkový stejnokroj SH ČMS , PS 2

Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční kauce v hotovosti ve výši:
-Kč 100,- při  podání protestu rozhodčímu disciplíny 
-Kč 500,- při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
-Kč 1. 000,- při odvolání k odvolací komisi (prostřednictví hlavního rozhodčího)

Případné protesty musí být podány na formuláři, který je v pravidlech PS jako příloha č. 8. 
Každý účastník musí mít svůj vlastní formulář. Podaný protest na jiném formuláři nebude přijat.           

Presence:  
- Vedoucí družstev obdrží jedno vyhotovení potvrzené přihlášky k případné opravě
(opravy musí být ve všech dvou vyhotoveních zřejmé) pořadatel si jedno vyhotovení ponechá.
- Přestupy dle souboru předpisů SH ČMS – 1/17-2007 Článek 4 
-  Bez  platných  dokladů  (členský  průkaz  +  občanský  průkaz  nebo  pas)  nebude  závodníkovi 
umožněn start.  Fotografie  na  dokladech musí odpovídat  současnému vzhledu soutěžícího.  Na 
členském průkazu SH ČMS bude potvrzeno zaplacení členského příspěvku na rok 2008. 
 - Při nástupu na plnění disciplín bude prováděna kontrola totožnosti závodníků.



Vedení soutěže:
Velitel soutěže: František Rokůsek
Hlavní rozhodčí: Josef Plojhar
Pomocník hl. roz.: Jan Fiedler
Ved. sčítací komise: OSH PT
Presence: Dana Šuldová 
Kontrola družstev: 2 x OSH PT
Ved. technické čety: Ing. Stanislav Vodička  
Časomíra: HZS jihočeského kraje, OSH Prachatice
Hlasatel: Jiří Novák, OSH Písek / Miroslav Molitor  SDH Vacov
Ved. ekon. skupiny: Josef Harvalík

Rozhodčí jednotlivých disciplín:
Muži:                                                                  Ženy:
Požární útok :    TA Jiří Šustr ČB Jiří Červák
Štafeta 4 x 100 m :   PI  Ladislav Špaček  PI Ladislav Špaček
Běh na 100 m :    JH    František Doležal ČK Václav Novák

Vylosované pořadí:
OSH                                    muži                ženy
České Budějovice   7 1       
Český Krumlov     3 7                                      
Jindřichův Hradec  1 3 
Písek                               5 5                         
Prachatice      4 2 
Strakonice     2 4                                           
Tábor            6 6 

Případný obhájce vítězství z roku 2007 v kategorii muži, ženy má startovní číslo  8.

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.

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.

       

                                          Sdružení hasičů ČMS, KSH – kraj Jihočeský
                                                         Václav Žižka – starosta KSH ČMS

P Ř I H L Á Š K A



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
* *

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

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



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. 



Příjezd České Budějovice

Příjezd Písek, Strakonice

Místo konání soutěže


