
 

P R O P O Z I C E 

 
 

krajské soutěže v požárním sportu  
družstev  

SH ČMS – KSH Jihomoravského kraje 
 

 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel:    SH ČMS - KSH Jihomoravského kraje 
 
 
 
 
Termín konání:    5. srpna 2017 
 
 

Místo konání:  Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem 

    Technická 3013/14, 612 00 Brno – Královo Pole 

    GPS souřadnice: 49°13’36.0″N 16°34’23.4″E vrchem (SA PPV) 

Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem (SA PPV 



Vedení soutěže 
 

Velitel soutěže Kobylka Michal (BK)  

Tajemník soutěže Sklenák Tomáš (HO) 

Hlavní rozhodčí Letocha Tomáš (HO) 

 

Rozhodčí disciplín 

Disciplína muži-ženy 

Běh na 100m Škrabal Dušan (BK) 

Štafeta 4x100m Václav Janda (BM) 

PÚ Ingerle Marcel (ZN) 

 

Časomíra:   Vala Marek (BK) , KSH 

Vedoucí sčítací komise Janíček Martin (BK)  

Prezence   Tesařová Tereza (BK) 

Vedoucí technické čety Dűr Luboš (BK) 

Kontrola nářadí  Šíma Stanislav (HO) 

Komentátor   Janků Zdeněk (HO) 
 

Rozhodčí   delegovaní jednotlivými OSH v počtu min. 5 na jednotlivé OSH 
 

Technická četa  každé OSH dodá pět členů   

 

Startéři disciplín 

 

disciplína Startér závodčí 

Běh na 100m Musil Zdeněk (BK) Valenta Michal (BV) 

Štafeta 4x100m Musil Zdeněk (BK) Valenta Michal (BV) 

PÚ Vaněk Robert (ZN) Březina Jan (ZN) 

 
 
Ubytování  pořadatel nezajišťuje 

Stravování rozhodčím a pracovníkům soutěže zajistí pořadatel,  možnost zakoupení 
občerstvení ve stánkovém prodeji 

 
Doprava  na vlastní náklady (zajistí zúčastněné SDH po dohodě s příslušným OSH) 
 
Zdravotní služba zajistí pořadatel 
 

 
Požární stříkačka jednotná typ (ROSENBAUER FOX III nebo 1500 KOMFI) 



 

Povrch drah 

disciplína povrch 

Běh na 100m syntetický povrch 

Štafeta 4x100m syntetický povrch 

PÚ Travnaté hřiště 

 
 
Soutěžní družstva:  

 soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků starších 15-ti let  

 všichni členové družstva, kteří reprezentují z titulu vítěze okresního kola příslušný okres, musí mít 
trvalé bydliště v tomto okrese. Cizí státní příslušníci, řádní členové SH ČMS, musí mít trvalé 
bydliště v ČR a v tomto okrese.  

 
 

 
Podmínky soutěže: 
 

1) Ihned po kvalifikaci na soutěž  

nejpozději do 27.7.2017 zašlete na email kshjmk@seznam.cz naskenovanou a vyplněnou přihlášku 
potvrzenou příslušným OSH (příloha č.1) a na soutěži při presenci odevzdejte originál této přihlášky 
s případnými změnami v sestavě. 

U vedoucích a řidičů uveďte i úplné adresy bydliště a telefonní číslo. S přihláškou dodejte stručnou 
charakteristiku družstva (max. 1x A4). Charakteristika družstva poslouží komentátorům na stadionu při 
představování jednotlivých družstev. 

 

 

2) Účast: 

 7 desetičlenných družstev mužů + 1 vedoucí a 1 řidič 

 7 desetičlenných družstev žen + 1 vedoucí a 1 řidič  

 členové štábu 

 rozhodčí 

 technická četa  

 hosté 



3) Časový harmonogram soutěže   
 

čas činnost 

700 hod. zahájení činnosti pracovníků soutěže 

(715 až 745) hod. příjezd družstev, presence 

(800 až 910) hod. trénink běh 100m ženy, dobrovolná kontrola nářadí 
trénink požární útok muži (10 min jedno družstvo) 

(820 až 830) hod. porada rozhodčích a vedení soutěže 

(915 až 930) hod. porada vedoucích družstev za účasti vedení soutěže, hlavního rozhodčího a 
rozhodčích disciplín 

(935 až 945) hod. nástup soutěžních družstev včetně rozhodčích 

(950 až 1140) hod. muži - požární útok, ženy - běh 100m 

(1140 až 1250) hod. trénink běh 100m muži 
trénink požární útok ženy (10 min na jedno družstvo) 

(1300 až 1450) hod. muži - běh 100m, ženy - požární útok 

(1500 až 1620) hod. štafeta 4 x 100 m - muži + ženy 

(1640 až 1700) hod. Vyhodnocení, nástup soutěžících a ukončení soutěže 

 
Změna v časovém harmonogramu vyhrazena 

 

4) Soutěž bude provedena: 

dle Směrnice hasičských sportovních soutěží 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) a dodatku schváleného VV SH 
ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014. 

 
5) V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží: 

 Běh na 100 m - 8 soutěžících 

 Štafeta 4x100 m s překážkami - dvě čtyřčlenné štafety.  

 Požární útok - 7 soutěžících (min. 5) 

 

6) Trénink požárního útoku  

bude probíhat s připojenou hadicí B. V rámci tréninku se bude sestavovat přívodní vedení. Trénink je 
zaměřen na seznámení se strojem a nácvik napojení přívodního vedení. Typ požární stříkačky 
ROSENBAUER FOX III nebo 1500 KOMFI. 
 
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 šesti 
nejlépe umístěných členů družstva  

 V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe 
umístěné štafety družstva. Pořadí družstva štafet se hodnotí podle dosažených časů.  

 V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů.  

 Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici 
(rovnajíce se počtu soutěžních družstev). 



 
 

V průběhu soutěže nebudou uznávány rekordy SH ČMS ani národní rekordy MV ČR 
 

 
8) Ostatní ustanovení: 

 Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic, požární stříkačka 
jednotná pro všechna družstva. 

 
 

 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  

 
  

 K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující 
požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.  
 

 

 Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu 
pokusu. 
 

 

 Požární stříkačka bude při startu v klidu 
 

 

 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. Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel. 
 

 

 Pokud bude soutěžící při štafetě 4 x 100 m s překážkami na prvním úseku používat pro překonání 
domečku místo skládacího žebříku jeden díl nastavovacího žebře, musí mít hroty žebře opatřeny 
přiměřenou ochranou, nebo si musí dodat podložku, aby nemohlo dojít k poškození povrchu 
dráhy.  Pokud tomu tak nebude, nebude štafetě umožněn start. 

 
 

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

 Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech. 
 

 Vedoucí kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou, kterou obdrží u presence.  
 



 
9) Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:  

  soutěžící - sportovní oděv, pracovní stejnokroj, (celé družstvo bude ustrojeno jednotně)  

  rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS  

 Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsané ústroji.  
 
 
10) Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) v hotovosti ve 
výši:  

 1 500 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny  

 1 500 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu  

 1 500 Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)  

 Protest se podává písemně příloha č. 2 (a dle přílohy č. 8 Směrnice hasičských soutěží)  
 
 
 
11) Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:  

 originál přihlášky do soutěže, kterou soutěžící zaslal pořadateli před konáním krajské soutěže 
(příloha č. 1)  

 členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce s fotografií a potvrzením o 
zaplacení členského příspěvku. 

 Bez úplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.  

 Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího  

 schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně (je v jeho držení)  

 předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce, ke kontrole příslušnosti k 
OSH  

 
 
12) Kontrola totožnosti: 

 při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola 
totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka, (bez předložení OP 
nebude závodníkovi umožněn start).  

 
 
13) UPOZORNĚNÍ: 

 parkoviště uvnitř stadionu bude sloužit jen pro hasičská vozidla soutěžních družstev. Osobní 
vozidla a vozidla návštěvníků mohou využít okolních parkovacích ploch (viz. příloha č.3). 
 

 Vítězové krajské soutěže si nezajišťují automatický postup do krajské soutěže dalšího ročníku. 
Musí projít postupovými koly.   
 

 Pro účastníky soutěže platí zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek před 
soutěží a v jejím průběhu. Může probíhat namátková kontrola. 
 
 

 
 
 



Pořadí nástupu na plnění disciplín 

Rozlosování bylo provedeno na zasedání KORR 23. 3. 2017 
 

Startovní číslo Muži Ženy 

1. Brno město Břeclav 

2. Blansko Brno venkov 

3. Hodonín Brno město 

4. Brno venkov Znojmo 

5. Znojmo Vyškov 

6. Břeclav Hodonín 

7. Vyškov Blansko 

 
 
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. 
 
 
 
Přílohy  č. 1 - přihláška  
  č. 2 - formulář na podání protestu 
  č. 3 - orientační plánek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Zdeňka JANDOVÁ  v.r.   Kobylka Michal v.r.   Tomáš Sklenák v.r.  
starostka KSH JMK     velitel soutěže      tajemník soutěže 

 



     P Ř I H L Á Š K A                                                   Příloha č. 1 
 

do krajské soutěže v požárním sportu 
  

 
přihlašuje ……………………………………………………………………………………………….. 

(jednotka PO, organizace) 
 
družstvo      mužů*   -  žen*           
 

na krajskou soutěž v požárním sportu SH ČMS Jihomoravského kraje, 
konanou dne 6.srpna 2016 v  Blansku 

 
k plnění disciplín:   100 m,  štafeta, požární útok  
 

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 veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního 
sportu a Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící 
splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských sportovních 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 sportovních soutěží. 
 
Řidič: ……………………………………….      Vedoucí družstva: .......................................…        
     příjmení a jméno       příjmení  a jméno 
                                                                                          
  
telefon: ……………………………………….      mail: ......................................…        
 
V..............................dne......................................         .........................................……………… 
                  (razítko a podpis  přihlašovatele) 
Poznámky:   

* nehodící se škrtněte 

 

** Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo. Ve sloupci  
„útok“  se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem  1.  



 

Příloha č. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


