
   

PROPOZICE 
 

 

OKRESNÍHO KOLA 

 

soutěže v Požárním sportu okresu Hodonín 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel:   Okresní sdružení hasičů ČMS Hodonín 
         ve spolupráci s SDH Vacenovice 

 

 

 

 

 

Termín konání:   12. 5. 2013 odpoledne 

 

 

 

Místo konání: Hasičský sportovní areál Vacenovice 
 

 



   

Účast:   

Okresního kola se účastní družstva mužů a žen z SDH okresu Hodonín, která mají 

zaplacené členské příspěvky na rok 2013. Účast není podmíněna vítězstvím v okrsku 

a je otevřena pro všechna družstva okresu Hodonín! 

 

Časový harmonogram: 
 

do 12:15                   příjezd družstev 

12:15 – 12:30          prezence, organizační pokyny 

12:30    porada vedoucích družstev, rozhodčích 

12:45    nástup 

13:00    zahájení plnění disciplín 

- PÚ muži, běh 100 m ženy 

- PÚ ženy, běh 100 m muži 

- štafeta 4x100 m muži 

  - štafeta 4x100 m ženy  

cca 17:00       vyhodnocení 

 

Stravování: OSH + individuálně v místě konání soutěže 

 

Doprava: na vlastní náklady  

 

Zdravotní služba: zajistí OSH 

 

Podmínky soutěže:  
 

NEJPOZDĚJI DO 10. 5. 2013 zašlete na adresu: tomlet@email.cz  vyplněnou 

přihlášku (příloha č. 1). V přihlášce musí být vyznačeno, který soutěžící poběží 

kterou disciplínu (u štafety i který pokus). V disciplíně 100 m překážek budou 

zaznačení soutěžící startovat dle pořadí v přihlášce.  
 

Soutěže proběhnou dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro 

muže a ženy I. a II. část. s úpravami uvedenými v těchto propozicích. 
 

1. Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy 

platnými od 1.1.2012. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011). 

2. O startovním pořadí družstev rozhoduje čas přijetí přihlášek do soutěže. 

3. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:   

a) v běhu na 100 m s překážkami max. 8 soutěžících, počítají se časy 4 nejlepších sout. 

b) ve štafetě 4x100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety žádný člen soutěžního 

družstva nesmí běžet v obou štafetách 

c) v požárním útoku maximálně 7 soutěžících 

3.   Při soutěži nebude prováděna disciplína výstup na cvičnou věž. 

4.   Technické podmínky k disciplíně požární útok:  

 lze použít pojistky proti rozpojení hadic 

 budou použity sklopné terče  

 požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy   

 značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na 

přípravu pokusu 



   

 na soutěži je povinné použití jednotného přetlakového ventilu 

 pro požární útok musí být použity hadice dle SHS – široké hadice 

 motorová stříkačka musí být v době startu v klidu 

 budou použity vlastní proudnice, ne jednotné 

 požární útok proběhne na 1 pokus 

5. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorové stříkačky 

(mimo nářadí, které dodává OSH). 

6.   K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy   

      přilby   
7.   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 

8.  Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet     

     ruční hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na  

 podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. RHP dodá pořadatel.  

9.   Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově    

      prováděna před i po skončení pokusů. 

10.  Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 

 sportovní oděv a sportovní obuv (soutěžící muži, ženy) celé družstvo musí   

být ustrojeno jednotně 

 rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS, popř. PSII 

 trenéři a vedoucí kolektivů – vycházkový nebo pracovní stejnokroj SH ČMS 

11.  Na slavnostní nástup a vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsané ústroji.  

12.  Při podání protestu či odvolání bude vybírána kauce ve výši 100,- Kč. 

13.  Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud  

       je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

14.  Počet rozhodčích může být upraven podle místních podmínek. 

15. Vedoucí družstev budou po celou dobu soutěže označeni visačkou, kterou obdrží u        

presence. 

16. Disciplína štafeta 4x100 m bude rozmístěna člunkově. 

17. Povrch drah: 

 PÚ – kolem základny zámková dlažba, dráha travnatý povrch 

 100 m s překážkami – travnatý povrch 

 štafeta 4 x 100 m – travnatý povrch 

  

      Při presenci odevzdají vedoucí družstev: 

                      
                      ●  kopii přihlášky do soutěže, kterou soutěžící SDH zaslal do 10.5.2013 

            ●  členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do  

                            příslušného postupového kola s fotografií a  potvrzením o zaplacení  

 členského příspěvku za rok 2013. Bez úplného členského průkazu nebude 

závodníkovi umožněn start!! 

                       ●  schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně  

                       ●  občanské průkazy všech zapsaných závodníků na přihlášce, 

                           ke kontrole příslušnosti k OSH  

         

      Kontrola totožnosti:  při nástupu k plnění disciplín nebo v průběhu soutěže bude    

                                          prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků. 

 

 

 



   

Vedení soutěže: 

 

Velitel soutěže:                         Michal Příkaský  

Hlavní rozhodčí:                        Ing. Tomáš Letocha  

Prezence: Julie Peclová, Kuchařovi 

Vedoucí technické čety:           David Rančík 

Časomíra :                                SDH Vacenovice 

 

Rozhodčí disciplín: 

 

Požární útok:                                Josef Javornický  

Štafeta 4x100 m:                          Martin Lipár 

Běh na 100 m:                              Mgr. Jaroslava Příkaská 

 
                  

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. 
 

 

Ing. Tomáš Letocha                                                      Miroslav Kuchař 
   vedoucí OORV                                                                       starosta OSH Hodonín       

 
 

 



   

P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      

 

přihlašuje ………………………………………………………………  ( jednotka PO, organizace) 

 

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

 

na soutěž           Okresní kolo v požárním sportu         Vacenovice 12. 5. 2013 

   (název soutěže)    (místo a datum konání) 

 

Příjmení a jméno závodníka 
Datum 

narození 
100 m 

štafeta 

I. 

štafeta 

II. 
PÚ Podpis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům 

požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení 

soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky   stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává 

svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, 

správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých 

organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny 

v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží. 

 

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) 


