
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Prachatice   8. 4. 2009

Směrnice pro konání okrskové soutěže v požárním sportu v roce 2009
pro okres Prachatice

   Odborná rada velitelů okresního sdružení hasičů v Prachaticích vydává pro rok 2009 následující pokyny 
a informace.

  V letošním  roce  nedochází  k žádným  změnám.  To  znamená,  že  soutěže  se  budou  provádět  dle 
„SMĚRNIC HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ  SH ČMS – 1/17  –  2007“ včetně  dalších  doplňků  které  jsou 
součástí této směrnice a jsou závazné pro všechna soutěžící družstva.

  Pro  soutěžící  jednotky to  znamená,  že  musí  provádět  všechny  discipliny  –  počínaje  již  1.  kolem 
(v okrscích).
Jedná se o discipliny pro kategorie M – I. a Ž – I. V případě postupu do vyšších kol musí plnit: Požární 
útok, běh na sto metrů s překážkami a štafetu 4 x 100 m. ( Kategorie M II. a     Ž II. plní i nadále pouze 
požární útok.)

  Za předpokladu dodržení  uvedených pravidel je rozhodnutí o postupu vítězného družstva do 
vyššího kola ponecháno na veliteli  družstva.  Velitel  soutěže rozhodnutí zaznamená na přihlášku 
družstva a do celkového hodnocení pořadí družstev, které spolu s dalšími materiály (přihlášky  a 
přehled všech soutěžících družstev), zašle do třech dnů po skončení soutěže na OSH Prachatice 
Slunečná 932, 383 01 Prachatice.

  V případě nesplnění uvedených disciplin, bez ohledu na dosažené výsledky nebude soutěžní družstvo 
postupovat do vyššího kola.
Za dodržení stanovených pravidel odpovídají velitelé okrsků a pověření instruktoři OSH. 

Okrsková kola je nutno ukončit do 10. 5. 09 a výsledky odevzdat na OSH nejpozději do 13.5.2009. 
Postupující družstva musí bezpodmínečně odevzdat přihlášky do 18. 5. 2009.  Přihlášku je možno 
zaslat i emailem, v tomto případě musí být přihláška v doručené poště dne 18. 5. 2009 do 17 hodin, 
v případě odeslání poštou budou brány v úvahu přihlášky 18. 5. 2009 doručené na OSH ne toho dne 
odeslané. V případě  nedodržení  termínu  nebude  družstvo  připuštěno  k soutěži  (všechny  údaje 
z přihlášek je nutno zadat do počítače).
Okresní kolo soutěže požárního sportu se bude konat 30. 5. 09 v areálu Tatranu Prachatice.

Pro 1. kola jsou stanoveny následující kategorie
Muži I   od 15 let – 35 let
Muži II  od 35 let  ( 5 soutěžících starších 35 let )
Ženy I    od 15 let – 30 let
Ženy II  od  30let  ( 5 soutěžících starších 30 let )
Věk soutěžícího je určen ke dni soutěže. V den soutěže musí dosahovat požadovaného věku. 

Povinná disciplina pro postupující družstva všech kategorií. 
Požární útok: 

- Provádí se s nastartovaným strojem. Stroj bez úprav!
- Kategorie žen provádí požární útok se dvěmi hadicemi B
- Na stroj musí být namontován omezovač (přetlakový ventil) seřízen na hodnotu 1,2 MPa.



Kategorie M I, Ž I 
Štafeta 4 x 100 m:

- Se provádí podle pravidel požárního sportu, na IV. úseku se přenáší ruční hasící přístroj na 
základnu o rozměrech  0.8 x 0.8 m. Váha přístroje je minimálně 5 kg.

Běh 100 m s překážkami: 
- Soutěžící  zaujme  postavení  na  startu,  po  odstartování  překoná  překážku,  uchopí  hadice, 

přeběhne kladinu,  rozvine  a  spojí  hadice  (mezi  sebou,  na rozdělovač  a  připojí  proudnici), 
proběhne cílem.

Výstroj a výzbroj :
Soutěžní jednotky plní jednotlivé discipliny v PS 2, nebo ve sportovním stejnokroji.  Sportovní 

obuv nemusí být jednotná. Jsou zakázány kopačky a obuv opatřena hroty. Ochranná přilba a opasek se 
používají při plnění všech disciplin včetně nácviků! 

Požadavky na bezpečnost:
Velitelé  hasičských sborů, vedoucí družstev a trenéři nesou osobní odpovědnost za to, že 

žádný člen soutěžního družstva nebude provádět discipliny a jejich nácvik bez ochranné přilby a 
dalších prostředků předepsaných ve Směrnicích  has.  soutěží.  Rovněž odpovídají  za  to,  že  je za 
soutěžící odveden členský příspěvek = pojištění!

Součástí  směrnic  je  „dohoda  k jednotnému  výkladu  pravidel“  z krajské  porady  rozhodčích 
Jihočeského kraje a je závazná od prvních kol.
Dohoda k jednotnému výkladu pravidel u postupových  soutěží v kraji:

- nově může být Tajemník velitele soutěže
- rozdělovač může mít  i čtyři nožičky (v běžeckých disciplínách)
- přechod pro savec na stroj se může použít (i v nižších soutěžích)
- na přetlakovém ventilu se nesmí vyměňovat půl spojka B a provádět žádný jiný zásah
- hrdlo savce může přesahovat max. 1 cm přes převlečnou matku savce
- sací koš se sklopnou klapkou, typ motýlek, se nesmí používat s ohledem na skutečnost, že 

nesplňuje stanovenou normu pro sací koš
- nápisy na přilbách nesmí narušovat konstrukci přilby a budit pohoršení
- stříkání na terč se rozumí výstřik vody z proudnice – nerozhoduje zda je první výstřik z levé 

nebo pravé proudnice
- sací koš před ponořením do vody musí být zachycený na savci – pod vodou se může i dotáčet

Termíny soutěží:
16 – 17. 5. 2009 jarní kolo – PLAMEN Netolice 
30. 5. 2009 okresní soutěž v pož. Sportu Tatran Prachatice
27. 6. 2009 Prachatická hasičská liga Vimperk
  4. 7. 2009 PHL + 120 výročí sboru Vlachovo Březí
11. 7. 2009 PHL + ŠHL Budilov
29. 8. 2009 PHL - noční Prachatice
  5. 9. 2009 PHL Ktiš
19. 9. 2009 PHL + vyhodnocení Prachatice

Fiedler Jan Rokůsek František
Za sekci rozhodčích Vedoucí ORV



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.


