
 
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

 
OKRESNÍ SOUTĚŽE 

DRUŽSTEV 
 

2022 

 

Kategorie Ž II a M II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Prachatice, 
    SDH Bohumilice. 

 
Termín a čas konání: 28. 5. 2022 / 14.00 

 
Místo konání: sportovní areál hasičů v Bohumilicích 

 
 
 

 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 2022 se z SHS vypouští: Článek 7 a 13  

b) pro rok 2022 se z SHS vypouští: Pravidlo 19, Pravidla 25 – Pravidlo 61  

c) pro rok 2022 se z SHS vypouští: Příloha č.1 – Příloha č.6, Příloha č.8 – Příloha č.9.  

d) pro rok 2022 se z SHS vypouští: Obrázek č.1 – Obrázek č.7  

e) pro rok 2022 se rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a Technickou přílohu pravidel 

požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018 

 
 
Vedení soutěže: 

Štáb soutěže    Členové VV OSH Prachatice  Časomíra OSH PT  SDH Bohumilice 

Velitel soutěže    Molitor Miroslav   Prezence   Pauchová Petra        

Hlavní rozhodčí    Pauch Jaroslav       Pauchová Nikola 

Základna Ženy    Šabouk František   Vedoucí sčítací komise  Šandová Helena 

Základna Muži    Hradský Bohumil   Technická četa   SDH Bohumilice 

Startér    Vejtasa Radek    Hlasatel     Molitor Miroslav 



Doprava:  Na vlastní náklady (zajistí SDH po dohodě s příslušným OÚ). 

Parkování techniky: Před sportovním areálem (dle pokynů pořadatelů). 

Stravování:  V areálu stadionu (formou stravenek + stánkový prodej) zajistí SDH Bohumilice 

Zdravotní služba: V případě potřeby na telefonu. Na místě zdravotník – Jindřich Malý SDH Bohumilice 
 
Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech! 
 
Podmínky soutěže: 
  
Účast:  

Všechna družstva žen a mužů kategorie II, která se zúčastnila okrskových kol – 7 soutěžících + vedoucí družstva (ženy nad 

30 let a muži nad 35 let, dva/ě mohou být mladší). 

V roce soutěže musí dosahovat soutěžící požadovaného věku. 

Půjčování soutěžících dle platné směrnice č.2/2016.schválené dne 14.2.2016 VV OSH Prachatice. 

  

Přihlášky:  

Přihlášení družstva nejpozději do 25. 5. 2022 18.00 na adresu osh.prachatice@gmail.com  nebo tel. 606733646. Je možno 

přihlásit družstvo i později, na místě (v tomto případě nebude mít hrazenu stravu). 

 

Časový harmonogram: 1300 – 1400 Příjezd soutěžních družstev, rozhodčích – prezence 

   1400  - 1415 Nástup soutěžních družstev / rozhodčích 

   1420  -    Start prvního družstva. 

     Bezprostředně po skončení soutěže – nástup a vyhodnocení 
 
Prezence:  

Kontrola totožnosti. Při prezenci platné průkazky s fotografií (v případě nejasností musí soutěžící předložit OP i během 

soutěže) a focení. 
 
 
Disciplina – požární útok: (doba přípravy max. 5 min) 

Jeden pokus pro každé družstvo. 

Provádí se s nastartovaným jednotným strojem. Při nezavodnění čerpadla do jedné minuty rozhodčí základny pokus 

ukončí. V případě poruchy stroje bude tento vyměněn za náhradní, časy předchozích družstev budou platné a pokusy 

nebudou opakovány.  

Soutěžit budeme na dvě základny.  

Kategorie žen provádí požární útok se dvěma hadicemi B. 

Proudnice budou jednotné. 

Každé družstvo má možnost 1 chybného startu. 

Terče – sklopky 

Povoleno použití pojistek na všech půlspojkách.  

Povrch – asfalt, tráva  

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

 

Pořadí na startu:  

Dle rozlosování. Družstva bez přihlášení do 25.5.2022 budou zařazena na dalších místech v pořadí. 

 

Výstroj: 

Soutěžní jednotky plní disciplínu ve sportovním stejnokroji (nebo v PS II.). 

Rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS 

 

Výzbroj: 

Pořadatel dodá základny, PS 12, proudnice na PÚ, nádrže, terče. 

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. 

 

Protest:  

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 

1.000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího) 

Případné protesty jsou podávány ústně rozhodčímu disciplíny. 

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. 

Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže. 

 

(V případě dotazů, nejasností, je zde můj kontakt: tel. 606 733 646 Pauch Jaroslav. 

          Marek Jan v.z. Vedoucí ORR 

                                    Marcel Říha vedoucí sekce rozhodčích 

mailto:osh.prachatice@gmail.com


 

PŘIHLÁŠKA DO OKRESNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM SPORTU  

 

V KATEGORII: ŽENY II a MUŽI II       

Místo a termín konání: sportovní areál hasičů v Bohumilicích 28.5.2022  

Plnění disciplíny – požární útok 

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Prachatice 

 

Vyplňte na PS, nebo hůlkovým písmem, čitelně! 

 

Přihlašuje: SDH……………………………………………………… (SDH okresu Prachatice) 

 

družstvo: ŽENY  II*  MUŽI  II*    

 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

Podpis  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

   

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a    

v propozicích soutěže. 

 

Řidič: ………………………      Vedoucí družstva: …............................... 

 příjmení a jméno                příjmení a jméno 

 

 

V....................................dne........................                              ....................................................……………
                      (razítko a podpis přihlašovatele) 

 

 

 

 

* nehodící se škrtněte 


