
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

OKRESNÍ SOUTĚŽE

DRUŽSTEV

2010

Kategorie   Ž I a M I

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Prachatice,
  HZS Jihočeského kraje, SDH Zvíkov.

Termín konání:  22. 5. 2009

Místo konání: Zdíkov – sportovní stadion



Účast:  
●  vítězná družstva okrskových soutěží kategorie Ž I + M I ( 8 soutěžících + vedoucí a řidič )
●   štáb soutěže
●   rozhodčí okresního sdružení Prachatice
●  časomíra OSH PT 
● technická četa - SDH  Zdíkov
●  hosté
● Lékařská služba Vacov – Applt Josef

Časový harmonogram :  

  7:00 -  7:50 hod ●  příjezd soutěžních družstev, rozhodčích - presence
8:00 -  8:15 hod ●  porada rozhodčích, porada vedoucích družstev

  8:20 -  8:40 hod ●  nástup soutěžních družstev a rozhodčích
  8:50 -14:30 hod ●  plnění disciplín
         - 15:00 hod. ●  předpokládaný nástup soutěžních družstev – vyhodnocení
      
Doprava : Na vlastní náklady ( zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ ).
Parkování techniky: Parkoviště před stadionem (dle pokynů pořadatelů)
Stravování : V areálu stadionu ( formou stravenek + stánkový prodej)

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech!

 Podmínky soutěže: 

!!!!! Ihned po kvalifikaci  na soutěž, zašlete na adresu OSH Prachatice  Slunečná 932, 383 01 
Prachatice  vyplněnou přihlášku (příloha č. 1 platné Směrnice Hasičských Soutěží SH ČMS) s  
 datumem narození a podpisy účastníků. Přiložte vyhodnocení okrskové soutěže.
Předat dokumenty můžete osobně v pondělí 17. 5.2010 od 11 – 17 hod. pracovnici OSH, nebo využít  
poštovní  schránku  umístněnou  na  budově  HZS.  Lze  též  použít  internet  a  dokumenty  dodat  
následně. Přihlášky doručeny po 14. 5.2010 již nebudou přijaty (je nutno zadat všechny soutěžící do  
PC). 

Soutěž bude provedena:
●  dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy  schválené VVSH ČMS dne 12. 10. 2007 I. a II.část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2007) 
●  dle dodatku z krajské porady rozhodčích Jihočeského kraje konané v Písku 7.3.2009 nazvaném
Dohoda k jednotnému výkladu pravidel u postupových  soutěží v kraji:

1. nově může být Tajemník velitele soutěže
2. rozdělovač může mít  i čtyři nožičky (v běžeckých disciplínách)
3. přechod pro savec na stroj se může použít (i v nižších soutěžích)
4. na přetlakovém ventilu se nesmí vyměňovat půl spojka B a provádět žádný jiný zásah
5. hrdlo savce může přesahovat max. 1 cm přes převlečnou matku savce
6. sací koš se sklopnou klapkou, typ motýlek, se nesmí používat s ohledem na skutečnost, že nesplňuje stanovenou normu pro sací koš
7. nápisy na sportovních přilbách nesmí narušovat konstrukci přilby a budit pohoršení
8. stříkání na terč se rozumí výstřik vody z proudnice – nerozhoduje zda je první výstřik z levé nebo pravé proudnice
9. sací koš před ponořením do vody musí být zachycený na savci – pod vodou se může i dotáčet
10. mezi půlspojkami hadic bude mezera tzv. na papír / i v dalších postupových soutěžích

Kategorie  M I od 15 let – 35 let , ŽI od 15 let – 30 let (v družstvu mohou být i starší členové)
soutěží v disciplinách v následujícím pořadí -Běh 100 m s překážkami,štafeta 4x100 m,  požární útok. 
                        
Věk soutěžícího je určen ke dni soutěže. V den soutěže musí dosahovat požadovaného věku. 



Jednotlivé disciplíny :
Běh 100 m s překážkami:(Doba přípravy 2 min)
● Po proběhnutí závodníka přes kladinu si okamžitě staví hadice další, rozdělovač staví pověřená 

osoba týmu.
● Dále dle směrnic
● M I, ŽI a dorost - možnost startu 5 členů družstva, započítávat se budou 4 nejlepší časy, každý 

má možnost dvou pokusů.

Štafeta 4 x 100 m :   (doba přípravy 5 min)
● Na prvním úseku je domeček nahrazen barierou. 
● Dále dle směrnic hasičských soutěží.
● Každé družstvo má možnost dvou pokusů. I ve druhém kole může startovat první štafeta.

Požární útok:    (doba přípravy 5 min)
● Provádí se s nastartovaným strojem. Stroj bez úprav, jednotný. Při nezavodnění stroje do jedné 

minuty rozhodčí pokus ukončí.
● Kategorie žen provádí požární útok se dvěmi hadicemi B
● Proudnice budou jednotné
● V době přípravy lze namontovat svůj přechod pro savice 
● Na stroj musí být namontován omezovač (přetlakový ventil) seřízen na hodnotu 1,2 MPa.
● Terče - sklopky

● Značky pro plnění disciplíny si družstvo 
může nainstalovat na dráhu až v době přípravy.
 
            Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit !!!

Kontrola technických parametrů: 
●   Namátková kontrola nářadí použitého k soutěži bude prováděna před i po skončení pokusů.
     
Kontrola totožnosti:  
●   Při  nástupu  k  plnění  disciplín,  nebo  v průběhu  soutěže,  může  být  prováděna  namátková 

kontrola totožnosti 
závodníků.   

Výstroj : 
● Soutěžní jednotky plní jednotlivé discipliny ve sportovním stejnokroji (nebo v PS 2). 
● Sportovní obuv nemusí být jednotná. Jsou zakázány kopačky a obuv opatřena hroty. 
● Ochranná přilba a opasek se používají při plnění všech disciplin včetně nácviků! 
● Na  slavnostní  nástup  a  každé  vyhodnocení  nastoupí  celé  družstvo   v předepsané  ústroji. 
Nenastoupí-li  družstvo na slavnostní nástup a na vyhodnocení nebude dále pokračovat v soutěži a 
nebude hodnoceno.  

V případě neustrojenosti družstva, nebude toto klasifikováno!

Výzbroj :
● Družstva si přivezou k provádění disciplin veškeré nářadí vyjma stříkačky, proudnic a RHP.
● 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 soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou 
   nijak upravené.



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!

, změn Směrnice hasičských soutěží schválených VV SH ČMS dne 18.3. 2004 a Výkladu Směrnice 
hasičských soutěží 

Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka  (kauce) v hotovosti ve   výši:  
●      300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
●      500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
● 1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)
● Případné protesty musí být podány na formuláři, který je jako příloha směrnic  P .S. č. 8. 

Každé  soutěžní  družstvo  musí  mít  vlastní  formulář.  Podaný  protest  jiným způsobem 
nebude uznán.

Presence : 
Při presenci odevzdají vedoucí družstev :
                                          

● členské průkazy SH ČMS všech soutěžících daného soutěžního družstva s fotografií  
a potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2009. Bez neúplného členského  
průkazu nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazce musí odpovídat  
současnému vzhledu soutěžícího

●    na  požádání předloží k  nahlédnutí OBČANSKÉ  PRŮKAZY  všech  soutěžících  
daného soutěžního družstva . 

  
      

Vedení soutěže :

velitel soutěže : ●  Fiedler Jan
zástupce velitele ●  Závora Miroslav
hlavní rozhodčí : ●  Molitor Miroslav
presence + sčítací komise ●  Hopfingerová Petra, Hůrská Miriam
vedoucí technické čety :  ●  Žiška Josef
kontrola nářadí: ●  Brabcová Jana 
časomíra :  ●  OSH PT, 
členové štábu:  ●  členové VV OSH Prachatice

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.

Za  ORV Fiedler Jan


