PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA
Soutěže družstev SDH SH ČMS
v požárním sportu v roce 2019 v okrese Zlín
Termín konání:

15. 6. 2019

Místo konání:

sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice

Účast:
- 1 desetičlenné družstvo mužů z každého okrsku + 1 vedoucí + 1 řidič
- desetičlenná družstva žen, která se zúčastnila okrskového kola + 1 vedoucí + 1 řidič
Časový rozpis soutěže:
Příjezd družstev
do 7:30
Prezence
7:15 - 8:00
Nástup a zahájení soutěže
8:30 - 8:45
Štafeta 4 x 100 m s překážkami - muži
od 9:00
Štafeta 4 x 100 m s překážkami - ženy
od 9:00
Běh na 100 m s překážkami – muži, ženy 30 min po skončení štafet 4x100 m
Přestávka na oběd
předpokládaný čas 12:30 - 13:00
Požární útok - muži, ženy
předpokládaný čas od 13:00
Nástup, vyhlášení výsledků
předpokládaný čas cca 16:00 - 17:00
Strava: bude zajištěna v prostoru konání soutěže; pro soutěžící a pracovníky
soutěže na náklady OSH Zlín
Doprava: každý SDH na své náklady
Zdravotní služba: zajistí OSH Zlín
Technická skupina: Každý okrsek zajistí jednoho člena technické čety.
Přihlášky:
- postupující družstva obdrží propozice od velitelů okrsků,
- řádně vyplněné elektronické přihlášky ( https://prihlasky.dh.cz/default/index/sport ) včetně
rozpisu členů družstva startujících v požárním útoku, štafetě 4 x 100 m s překážkami a běhu
na 100 m s překážkami musí být odeslány do kanceláře OSH Zlín
(oshzlin@centrum.cz)
neprodleně po skončení okrskového kola soutěže, nejpozději však do pondělí 10. 6. 2018
15,00 hod., z důvodu zpracování startovní listiny pro běh na 100 m s překážkami,
- v přihlášce může být uvedeno max. 10 soutěžících, zapsaných pod čísly 1 – 10,
- písemné přihlášky s případnými změnami se odevzdávají při prezenci v místě konání
soutěže a musejí být potvrzeny (podpis, razítko) přihlašovatelem, který tím potvrdí správnost
přihlášky.

Pravidla soutěže:
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 doplňky:
- ze SHS se vypouští článek 13, pravidlo19, 25 až 61, příloha č. 1 až 6, příloha 8 a 9,
obrázek 1 až 7.
- rozsah SHS se rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a Technickou přílohu
pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018 s úpravami a doplněními
vyznačenými v dalším textu červenou barvou:
Soutěžní disciplíny:
1. Běh na 100 m s překážkami
- z každého soutěžního kolektivu mohou startovat maximálně 4 soutěžící,
- do celkového hodnocení se započítávají lepší výsledné časy 3 soutěžících,
- po prezenci závodníci obdrží startovní čísla,
- pro hladký průběh disciplíny je nutno, aby si družstva přivezla alespoň dvě sady hadic,
- čas bude měřen el. časomírou.
Každý závodník, který způsobí chybný start, musí být napomenut. V každém běhu je možný
jeden chybný start bez vyloučení závodníka, který jej způsobil. Kterýkoliv závodník, který
způsobí další chybný start v témže běhu musí být z tohoto běhu vyloučen.
2. Štafeta 4 x 100 m s překážkami
- každé družstvo může postavit maximálně dvě štafety; tyto nastoupí k pokusu bezprostředně
po sobě, na start první štafety nastoupí všech osm soutěžících,
- pro hladký průběh disciplíny je nutno, aby si družstva přivezla alespoň dvě sady hadic
- čas bude měřen el. časomírou
- na 1. dráze bude místo domečku umístěna překážka s oknem pro obě kategorie, na 2. dráze
bariéra/snížená překážka, na 3.dráze přeběh kladiny se zapojením na rozdělovač, 4. dráha
přenos PHP
3. Požární útok – jeden pokus
- start možný s motorovou stříkačkou v chodu,
- neplatí ustanovení o mezeře 5 mm mezi ozuby spojek a šroubením savic, bude použito
původní pravidlo o nedotýkání se materiálu a nezasunutí do tělesa půlspojky nebo šroubení.
- je možný jeden chybný start,
- budou použity nástřikové terče,
- lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS,
- čas bude měřen el. časomírou.
Vybavení družstev:
Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo je na soutěž dodal.
Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné
prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Technické příloze pravidel PS,
jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
- družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a přenosnou motorovou stříkačku,
- PHP práškový, překážky a nádrž na vodu zajistí pořadatel soutěže.

Prezence:
- bude provedena v prostoru konání soutěže ihned po příjezdu soutěžního družstva, nejpozději do
8,00 hod.,
- k provedení prezence a kontrole soutěžících nastoupí družstvo v pořadovém tvaru,
- při prezenci složí družstvo kauci ve výši 500,- Kč, která mu bude po slavnostním vyhodnocení
vrácena (viz Slavnostní zahájení a vyhodnocení!),
- každý soutěžící předloží průkaz člena SH ČMS a občanský průkaz.
Závodníkovi nebude umožněn start, pokud jeho členský průkaz nebude splňovat veškeré
náležitosti nebo pokud budou nesrovnalosti v údajích v OP a členském průkazu.
Pozdní příjezd na soutěž a k prezentaci ve svém důsledku způsobuje oddálení začátku soutěže,
poněvadž není možno zpracovat startovní listiny pro jednotlivé disciplíny – budou zveřejněny časy
prezence družstev a ostatní soutěžící budou o těchto kolektivech informování.
- vedoucí kolektivů obdrží visačku, kterou budou po celou dobu soutěže označeni.
Kontroly:
- kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži může být namátkově prováděna před
i po skončení pokusů,
- v průběhu soutěže může být prováděna kontrola totožnosti závodníků,
- před začátkem a v průběhu soutěže bude v důvodných případech provedena dechová
zkouška na alkohol u rozhodčích, soutěžících a vedoucích družstev,
- provést dechovou zkoušku je oprávněný hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny. Odmítnutí
zkoušky bude posuzováno jako pozitivní test.
Slavnostní zahájení a vyhodnocení:
1. Na slavnostní zahájení a vyhodnocení soutěže musí nastoupit družstvo (minimálně 6 členů!)
v předepsané ústroji. Nenastoupí-li celé družstvo, propadne kauce 500,- Kč OSH Zlín!
2. Ústroj pro slavnostní zahájení a vyhodnocení:
- soutěžící: oděv dle SHS; družstvo musí být ustrojeno jednotně,
- rozhodčí: vycházkový stejnokroj SHČMS
- trenéři a vedoucí kolektivů: vycházkový stejnokroj SH ČMS, PS I, nebo PS II.

Protesty:
- podává označený vedoucí družstva písemně
- při prvním podání se kauce nevyžaduje,
- při druhém a dalším podání protestu se skládá kauce ve výši 500,- Kč; v případě uznání protestu
se kauce vrací, v opačném případě zůstává OSH Zlín.
Pracovníci soutěže:
Vedoucí org. skupiny:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
RD 100 m překážek:
RD požární útok:
RD 4 x 100 m:
Kontrola materiálu:
Vedoucí techn. skupiny:
Časomíra:

Kamil Šmatlo
Luděk Cholasta
Ing. Michal Staněk
Jaroslav Křen
Petr Tománek
Ing. Eva Úlehlová
Milan Tichý
Zdeněk Kráčalík
OSH Zlín + obsluha

Startovní pořadí:
- startovní pořadí soutěžících družstev - vylosováno na jednání OORR OSH Zlín dne 18. 4. 2019
start. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

okrsek

7
17
15
13
8
16
11
3
14
9

start. číslo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

okrsek

18
12
5
1
4
10
2
divoká karta
divoká karta
divoká karta

- v případě účasti více než jednoho družstva žen z jednoho okrsku startují tyto družstva ihned po
sobě dle výše uvedených startovních čísel v pořadí podle abecedy,
- startovní pořadí jednotlivých závodníků v disciplíně běh na 100 m s překážkami rozlosuje
program pro PS.
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v časovém rozpisu 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.

Upozornění pro družstva postupující do krajského kola Soutěže:
OORR OSH Zlín stanovuje jako podmínku účasti v krajském kole Soutěže družstev SDH SH
ČMS v PS v roce 2019 pro každé postupující družstvo složení kauce ve výši 1.000,- Kč. Kauce je
splatná společně s přihláškou do krajského kola soutěže nejpozději do 12. 7. 2019 do 15,00 hod.
v kanceláři OSH Zlín, Broučkova 292.
Kauce, navýšená o příspěvek OSH Zlín 1.000,- Kč, bude družstvu vrácena po jeho řádné účasti
v krajském kole Soutěže.
V případě, že se postupující družstvo krajského kola Soutěže nezúčastní, obdrží jeho kauci
včetně příspěvku družstvo, které neúčastnící se družstvo nahradí (podle pořadí v Okresním kole
soutěže). Pokud se nepodaří zabezpečit náhradní družstvo, zůstává kauce OSH Zlín.
Ve Lhotě, dne 16. 4. 2019
Ing. Josef Bernátík v.r.
starosta OSH Zlín

Luděk Cholasta v.r.
vedoucí OORR OSH Zlín

