
Směrnice pro konání okrskové soutěže v požárním sportu v roce 2022 

pro okres Prachatice 
 

Pořadatel: SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prachatice ve spolupráci s okrsky. 

Odborná rada represe okresního sdružení hasičů v Prachaticích vydává pro rok 2022 následující pokyny a informace. 

Okrsková kola je nutno ukončit do 15. 5. 2022! 
 

Velitel okrsku zodpovídá za odeslání VÝSLEDKŮ a PŘIHLÁŠEK z okrskové soutěže do 18.5.2022! 
 

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 s těmito úpravami a doplněními:  

1. V disciplíně štafeta 4x100m s překážkami se v okrskovém a okresním kole na 1. úseku v kategorii ženy i muži 

připouští překážka „okno“.  

2. V disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4.úseku v kategorii muži a ženy přenášen PHP.  

3. Na okrskovém ani okresním kole nebude prováděna disciplína výstup do IV. podlaží cvičné věže. 

4. Doporučujeme pro všechny disciplíny možnost opravného pokusu 

5.Přihlášení přes přiloženou přihlášku (ke stažení na stránkách OSH https://www.osh-pt.cz/souteze/postupove-souteze/) 
 

Kategorie M–I. a Ž–I. musí plnit požární útok, běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m. Běžecké disciplíny je 

možno vynechat pouze s ohledem na bezpečnost soutěžících (nepřízeň počasí, nebezpečný povrch tratě atd.). O 

neplnění některé z disciplin rozhodne velitel soutěže spolu s hlavním rozhodčím a zdůvodní toto do celkového 

hodnocení. Požární útok musí být plněn!  Postupují vždy vítězná družstva (v případě, že se nemohou, nebo nechtějí 

zúčastnit, postupuje vždy další v pořadí).  

Okresní kolo soutěže požárního sportu pro kategorie M–I. a Ž–I se bude konat 4. 6. 2022 v areálu Tatranu 

Prachatice. Postupující družstva kat. I. doručí na adresu OSH Prachatice Slunečná 932, 383 01 Prachatice vyplněnou 

přiloženou přihlášku s daty narození a podpisy účastníků. Přihlášky doručeny 1. 6. 2022 po 19.00 hod. již nebudou 

přijaty. Pořadí soutěžních družstev na startu bude rozlosováno předem (je nutno zadat všechny soutěžící do PC). 

OORR schválila dne 22. 1. 2017 úpravu OZ okresní soutěže v požárním sportu pro kategorie I.: 

 - možnost startu 2–5 členů družstva v disciplíně 100 m s překážkami, započítávat se budou 2 nejlepší časy, každý má 

možnost dvou pokusů. 
 

Kategorie Ž II. a M II. plní požární útok. Postupují všechna družstva, která se zúčastnila prvního kola.  

Okresní kolo kategorií M-II a Ž–II se bude konat 28. 5. 2022 v Bohumilicích. Přihlášení družstva nejpozději do 25. 5. 

2022 do 18.00 hod. na adresu osh.prachatice@gmail.com. Je možno přihlásit družstvo i později, na místě (v tomto 

případě nebude mít hrazenu stravu). 
 

Výsledky a přihlášky z okrsků musí být doručeny nejdéle do 18. 5. 2022! Předat dokumenty můžete osobně ve středu 

od 17.00 – 19.30 hod. pracovnici OSH, nebo využít poštovní schránku umístněnou na budově HZS. Lze též použít 

email osh.prachatice@gmail.com a originály dokumentů dodat následně. 

V případě bezdůvodného nesplnění uvedených disciplin, bez ohledu na dosažené výsledky, nebude soutěžní 

družstvo postupovat do vyššího kola.  Za dodržení stanovených pravidel odpovídají velitelé okrsků. 
 

Rozdělení kategorií: 

Muži I  od 15 let – 35 let (možnost účasti i starších soutěžících; počet neomezen) 

Muži II od 35 let (5 soutěžících musí být starších 35 let) 

Ženy I    od 15 let – 30 let (možnost účasti i starších soutěžících; počet neomezen) 

Ženy II od 30let (5 soutěžících musí být starších 30 let) 

Věk soutěžícího je určen ke dni soutěže. V den soutěže musí dosahovat požadovaného věku.  
 
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 soutěžící je členem SH ČMS a je za něj odveden členský 

příspěvek. 

Pojištění účastníků soutěže dle nově uzavřené úrazové pojistky Českého olympijského výboru s Pojišťovnou VZP a.s., 

č. smlouvy 1310001770 platná od 1. 2. 2020 a pojištění sportovců dle Smlouva se týká celého sportovního prostředí 

v České republice. 

Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel. 

https://www.osh-pt.cz/souteze/postupove-souteze/
mailto:osh.prachatice@gmail.com


 

Výzbroj:  

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic a požární motorové stříkačky, pokud 

pořadatel neurčí jinak. 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. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži může být namátkově prováděna před i po 

skončení pokusů. 
 

Výstroj: 

- Soutěžní jednotky plní disciplínu ve sportovním stejnokroji (nebo v PS 2).  

- Sportovní obuv nemusí být jednotná. Jsou zakázány kopačky.  

- Ochranná přilba a opasek se používají včetně nácviků! 

- Rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS (nebo PS 2). 

 

Povinná disciplína pro družstva všech kategorií – Požární útok:  

 -     Doporučujeme 2 pokusy 

- Provádí se s nastartovaným strojem. Stroj bez úprav! 

- Kategorie žen provádí požární útok s dvěma hadicemi B. 

- Pojistky proti rozpojení hadic jsou povoleny. 
 
Kategorie M I, Ž I 

Štafeta 4 x 100 m: 

- Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet ruční hasicí přístroj 

práškový o hmotnosti min. 5 kg na základnu o rozměrech 0.8 x 0.8 m, který musí zůstat stát na podložce 

do doby proběhnutí závodníka cílem. Ruční hasicí přístroj – jednotný. 

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. 

(Po úspěšném proběhnutí závodníka přes kladinu si okamžitě staví hadice další, rozdělovač staví pověřená 

osoba týmu na pokyn rozhodčího disciplíny). 

Hodnocení výkonů: 

Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. Vítězem se stane družstvo s 

nejnižším součtem bodů a při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v PÚ. 

V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů pěti nejlépe umístěných členů 
družstva. 

V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe umístěné štafety. 

V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů. 

Družstva, která nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici (rovnajíce se počtu 

soutěžních družstev). 
 
Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo 

na jejich odkládání. 

Zdravotní služba: Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním 

podmínkám soutěže. 
 

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

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. 

 
 

Termíny postupových soutěží     Prachatická hasičská liga  

21.-22.5. 2022 Jarní kolo hry Plamen  Svatá Maří    24. 06. 2022 pátek  Vlachovo Březí – noční 

28. 05. 2022 Okresní kolo PS II  Bohumilice    25. 06. 2022       Nebahovy 

04. 06. 2022 Okresní kolo PS I. + dorost Tatran PT        16. 07. 2022    Sudslavice   

11. 06. 2022 Krajské kolo hry Plamen Blatná     06. 08. 2022  Vitějovice 

18. 06. 2022 Krajské kolo PS  Strakonice       03. 09. 2022    Ktiš 

19. 06. 2022 Krajské kolo dorostu      Strakonice 10. 09. 2022        Žitná 

17. 09. 2022        Prachatice - vyhodnocení 

 

 

v Prachaticích 22. 2. 2022       

        Za OORR   Jan Marek v z. 

       Sekce rozhodčích  Marcel Říha 

            

 



 

 

P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      

 
přihlašuje: ………………………………………………………………  (organizace) 
 

družstvo:*  ……………………………………………….. jednotlivce*- počet  .........…………... 
 

na soutěž: ......................................................……............................................................……………… 

   (název soutěže)    (místo a datum konání) 

v kategorii:  profesionální hasiči 
 členové spolků


  

k plnění disciplín:   100 m,   štafeta,    požární útok 

 

Soutěžící svým podpisem stvrzují podmínku zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. 

 
 

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 výše uvedení soutěžící splňují podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a    v 

propozicích soutěže. 

 

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) 
 

 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.  

Družstvo sestává z vedoucího družstva, nejvýše 10 soutěžících, a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník 

a řidič.  

Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další 

pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledková listina okrskové soutěže v požárním sportu 

okrsek:  

místo konání:  

datum konání:  

KATEGORIE ŽENY I 

družstvo jednotlivci 

pořadí v 
disciplíně štafeta 

pořadí v 
disciplíně 

požární 
útok 

pořadí v 
disciplíně 

součet 
bodů za 
pořadí 

CELKOVÉ 
POŘADÍ 

                  

                  

                  

                  

                  

KATEGORIE MUŽI I 

družstvo jednotlivci 

pořadí v 
disciplíně štafeta 

pořadí v 
disciplíně 

požární 
útok 

pořadí v 
disciplíně 

součet 
bodů za 
pořadí 

CELKOVÉ 
POŘADÍ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

         

                 

                  

                  

KATEGORIE ŽENY II 

družstvo 
požární 
útok 

CELKOVÉ 
POŘADÍ             

                  

                  

                  

KATEGORIE MUŽI II 

družstvo 
požární 
útok 

CELKOVÉ 
POŘADÍ             

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

Zapisovatel:  

Velitel okrsku:  

Velitel soutěže:  
 


