
 
 
 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

OKRESNÍ SOUTĚŽE 

 

 DRUŽSTEV  
 

2018 

 

Kategorie Ž I a M I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

Termín konání: 19. 05. 2018 
 
 

Místo konání:Tatran Prachatice – sportovní stadion 
 
            Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené 

VV SHČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-

2011)a platných dodatků. 

 

 

 



OZ OKRESNÍ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU KATEGORIE I     TATRAN PRACHATICE 19.05.2018 

  
 
Vedení soutěže:    

Velitel soutěže ●  Študlar Marek 

Hlavní rozhodčí  ●  Říha Marcel 

Rozhodčí/ disciplin:    

        Štafeta 4 x 100 m muži ●  Čabrádková Markéta/ Bartoš Marek 

        Štafeta 4 x 100 m ženy ●  Čabrádková Markéta/ Bartoš Marek 

        Běh 100 m – muži  ●  Miklasová Petra/ Brabcová Jana 

        Běh 100 m – ženy  ●  Miklasová Petra/ Brabcová Jana 

        Požární útok  ●            Fencl František/ 

 

Časomíra OSH Prachatice  ●            SDH Vlachovo Březí 

Startér  ●  Fiedler Jan 

Sčítací komise  ●   Skotnica Rostislav / Kotrcová Helena 

Prezence   ●        Miklasová Petra/ Tremmelová Libuše 

Ekonom soutěže   ●   Tremmelová Libuše 

Vedoucí technické čety  ● Fencl František 

Hlasatel  ●             Molitor Miroslav 

Členové štábu ● členové VV OSH Prachatice 

 

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

Parkování techniky: Parkoviště před stadionem (dle pokynů pořadatelů). 

Stravování:  V areálu stadionu (formou stravenek + stánkový prodej). 

Zdravotní služba: V případě potřeby na telefonu (předjednáno) 
 
Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech! 
 
Podmínky soutěže: 
  
1) Ihned po kvalifikaci na soutěž, zašlete na adresu OSH Prachatice Slunečná 932, 383 01 Prachatice 

vyplněnou přihlášku (příloha č.1) s daty narození a podpisy účastníků a tel.na vedoucího družstva.. Přihlášku 

můžete osobně předat ve středu od 16 – 18 hod. pracovnici OSH. Můžete také využít poštovní schránku 

umístněnou na budově HZS. Lze také použít i e-mailovou adresu osh.prachatice@gmail.com  originály dokumentů 

dodat následně. Přihlášky doručeny 16.5.2018 po 18 hodině již nebudou přijaty!!! (Pořadí soutěžních družstev 

na startu bude rozlosováno předem.) Dílčí změny v přihlášce je možno učinit při prezenci soutěže. 
 
2) Účast: 

● vítězná družstva okrskových soutěží kategorie Ž I + M I (8 soutěžících + vedoucí, člen pracovní čety) 

 Okresní rada velitelů v zastoupení sekcí rozhodčích povoluje zapůjčit si jednoho soutěžícího z jiné                              
           organizace i mimo jeho okrsek v rámci okresu Prachatice. Zapůjčený soutěžící může startovat pouze za    

           jedno družstvo v dané soutěži. Půjčování soutěžících dle platné směrnice č.2/2016.schválené dne            

 14.3.2016 VV OSH Prachatice. 
  
 

 Vedoucí družstva reflexní vestu vlastní. 

● štáb soutěže 

● rozhodčí OSH Prachatice 

● časomíra OSH PT  

● technická četa (každé soutěžní družstvo dodá jednoho člena. Pokud nebude na přihlášce, pak je každý člen 

 družstva součástí technické čety) 

● hosté  
 
3) Časový harmonogram: 
● 700 -  730 hod  Příjezd soutěžních družstev, rozhodčích - prezence 

● 740 -  755 hod  Porada rozhodčích / porada vedoucích družstev 

● 800 -  815 hod  Nástup soutěžních družstev a rozhodčích 

● 815 -  830 hod  Trénink  

● 830 - 1030hod  Štafety 4 x 100m  Ž a M  

● 1100-1300hod  100m s překážkami M a Ž 

● 1300-1515hod  Požární útoky 

●       -1530hod  Předpokládaný nástup soutěžních družstev – vyhodnocení 
 
 

4) Kategorie: M I od 15 let – 35 let, Ž I od 15 let – 30 let (v družstvu mohou být i starší) 

Věk soutěžícího je určen ke dni soutěže. V den soutěže musí dosahovat požadovaného věku. 
  

5) Povrh a pořadí drah: ● Štafeta 4 x 100m s překážkami a běh 100m – tartan, PU tartan / tráva. 
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    ● Štafeta 4 x 100m –ženy / muži, 100m – muži / ženy,  PU součastně. 

 

6) Prezence: 
● Kontrola totožnosti:Při prezenci platné průkazky s fotografií (v případě nejasností musí soutěžící předložit OP), 

namátkově během soutěže a focení. 

● U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.  
 
 

 

7)  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 dvou  nejlépe umístěných 

členů družstva 

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

● Pořadí družstva štafet se hodnotí podle dosažených časů. 

● V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů. Dva pokusy, započítává se lepší čas do výsledného 

 pořadí. 

● Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici (rovnajíce se počtu 

soutěžních družstev). 

8)  Družstvo nastoupí ke kontrole před provedením disciplíny (štafeta 4x100m a požární útok) ve tvaru dle 

Cvičebního řádu GŘ HZS ČR. 

9) Jednotlivé disciplíny: 

● Štafeta 4 x 100m :(doba přípravy max. 5 min) 

Na prvním úseku je domeček nahrazen oknem. Obě kategorie budou na čtvrtém úseku přenášet ruční hasicí 

přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka 

cílem. Ruční hasicí přístroj jednotný - dodá pořadatel. Každé družstvo má možnost dvou pokusů. V prvním i ve 

druhém pokusu mohou startovat stejní závodníci. 

● Běh 100m s překážkami:(Doba na přípravu a  provedení pokusu 2 min) 

Po úspěšném proběhnutí závodníka přes kladinu si okamžitě následující soutěžící staví hadice, rozdělovač staví 

osoba týmu na pokyn rozhodčího disciplíny. Dále dle směrnic.  M I, ŽI - možnost startu 5 členů družstva, 

započítávat se budou 2nejlepší časy, každý má možnost dvou pokusů. 

 

● Požární útok:(doba přípravy max. 5 min) 

 Dva pokusy 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. 

● Kategorie žen provádí požární útok se dvěma hadicemi B. 

● Proudnice budou jednotné. 

● V době přípravy lze namontovat svůj přechod pro savice.  

● Terče – nástřikové. 

● Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době přípravy. Po skončení pokusu 

musí značky z dráhy odstranit!!! 
●  Lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část II. pravidlo 47 odst. 10. 

●  Na všech postupových soutěžích je povinné použití přetlakového ventilu. 

● Savice, sací koš a rozdělovač dle technických podmínek.  

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

10) Výstroj: 

● Soutěžní jednotky plní disciplinu ve sportovním stejnokroji (nebo v PS 2). 

● Sportovní obuv nemusí být jednotná. Jsou zakázány kopačky. 

● Ochranná přilba a opasek se používají včetně nácviků! 

● Na nástup a vyhodnocení nastoupí celé družstvo jednotně ustrojeno. 

 V případě neustrojenosti družstva, nebude toto družstvo klasifikováno! 

● Rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS 

 Každý svoje stopky. 

11) Výzbroj: 

● Družstva si přivezou k provádění discipliny veškeré nářadí kromě PS, proudnic dodá pořadatel. 

● Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO 

použité v disciplinách požárního sportu odpovídají Směrnicím hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, 

schválené a nejsou nijak upravené.  

 

 

12) 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 (ČSN EN443, 



ČSN EN 12492, ČSN EN 1385, ČSN EN 397) a dalších prostředků předepsaných ve Směrnicích has. soutěží. 

Rovněž odpovídají za to, že je za soutěžící odveden členský příspěvek = pojištění! 

13) 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 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. 

 

 

 

 

 

Pořadí nástupu na plnění disciplín bude rozlosováno 16. 5. 2018 v 18:00 hod. sekcí rozhodčích. 

 

 Muži       Ženy 

1. Ktiš       1. Bohumilice 

2. Budilov       2. Ktiš 

3. Oseky       3. Nebahovy 

       4.Chroboly  

 

 

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. Veškeré změny vyhrazeny 

pořadatelem soutěže. 

 

 

(V případě dotazů, nejasností, je zde můj kontakt: tel. 775 684 534  nebo email: libatremmelova@seznam.cz ) 

 

 

         Marcel Říha 

         Libuše Tremmelová 

Fiedler Jan Velitel ORV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:libatremmelova@seznam.cz

