
 

 

                      Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Chrudim 

                          Organizační zajištění 

 

I. kola soutěže SH ČMS okresu Chrudim v požárním sportu - 2019 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Pořadatel: OSH Chrudim, odborná rada velitelů ve spolupráci HZS Chrudim, SDH Otradov 

 

Soutěž je pořádána v souladu s SIAŘ GŘ HZS ČR – v rámci odborné přípravy JSDHO pro rok 2019. 

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží a platných dodatků. 

 

Termín provedení:  Sobota 15. 6. 2019 

Místo provedení:    Stadion v Otradově  

 

Účast: Vítěz základního kola mužů z každého okrsku, vítěz kategorie muži z roku 2018 SDH 

Zbožnov. Z okrsků s počtem 9 SDH a víc, nebo jsou-li v okrsku dvě výkonnostně vyrovnaná 

družstva je umožněn postup na okresní kolo dvěma družstvům. A všechna družstva žen, která měla 

v roce 2019 účast v základním kole. 

 

Po ukončení disciplíny požární útok proběhne Memoriál Marty Krulíkové, soutěž v požárním 

útoku družstev veteránů (starší 35 let, možno doplnit jedním členem družstva starším 30 let).  

 

Jednou z podmínek účasti všech družstev je včasné podání přihlášky do soutěže (nejpozději v pondělí 10. 

6. 2019 Soutěžní družstvo tvoří 10 členů + vedoucí, maximálně tedy 11 osob. 

 

Program soutěže:   do 7:45 - příjezd soutěžních družstev a rozhodčích, prezence, (doplnění                   

                                               přihlášek, výdej stravenek) 

8:00 - nástup, zahájení  

8:15 – 9.30 - štafeta 4 x l00 m (1 dráha muži, 1 dráha ženy) 

          9:45 -11:15 - běh na l00 m s překážkami (2 dráhy muži, 1 dráha ženy) 

            11:30 –13.00 - požární útok 2 pokusy (střídavě muži a ženy) 

          13:45 - nástup, vyhlášení výsledků, ukončení a odjezd 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časů začátků jednotlivých disciplín a počtu pokusů na PÚ dle 

povětrnostních podmínek a počtu zúčastněných soutěžních kolektivů. 

 

 

Štáb soutěže:  velitel soutěže:         Bouška Jindřich 

tajemník soutěže:     Stará Hana  

hlavní rozhodčí:         

materiální:                OSH Chrudim a SDH Otradov 

velitel tech. čety:      Gregor František  

hlasatel:            

 
 

Rozhodčí disciplín:   štafeta 4 x l00 m:     Šulc Bohuslav ml.           
 

                                      běh na l00 m:          Vtípil Pavel               

 

                                      požární útok:          Pochobradský Jiří                              

 



Rozpis soutěže:    štafeta 4 x l00 muži                           l.  úsek domeček 

                                                                                                  2. úsek bariéra 2 m 

                                                                                                  3. úsek kladina 8 x 1,2 m 

                                                                                                  4. úsek přenášení RHP plného 

 

 štafeta 4 x l00 ženy                           l. úsek bariéra s oknem 

2. úsek bariéra 0,7 m 

3. úsek kladina 8 x 0,8 m 

4. úsek přenášení RHP prázdného 

 

  běh na l00 m                              muži: bariéra 2m, kladina 8 x 1,2 m 

 ženy: bariéra 0,7 m, kladina 8 x 0,8 m 

 4 členové z družstva, 2 pokusy, 3 lepší 

 časy se započtou 

 

požární útok                                      muži 3 B, ženy + veteráni 2 B, 2x  

 nástřikové terče 

 v rámci nástupu k 1. pokusu proběhne 

 splnění disciplíny pořadová příprava  

 

Sčítací komise + prezence:      Sudová Naďa, Vašková Bohuslava 

     

Technická četa:                        10 členů SDH Otradov 

 

Dodávka vody:                         SDH Otradov  

 

Stravování:                                Zajišťuje SDH Otradov ve spolupráci s OSH Chrudim 

 

Občerstvení:                              Prodejní stánek zajišťuje SDH Otradov 

 

Dopravní služba + parkování:  Zajišťuje SDH Otradov 

 

Zdravotní služba:                      Zajistí OSH Chrudim 

 

Organizační připomínky: 

Každé soutěžní družstvo, které postoupí do I. kola doručí přihlášku nejpozději do pondělí 10. 6. 2019. 

úplnou přihlášku k soutěži. Hlavně vyplnit rozpis členů na 100 metru. Na později doručené 

přihlášky nebude brán zřetel a družstvu nebude zajištěna strava a nebudou připuštění na start. 

 

  Ústroj a výzbroj soutěžících podle Směrnice hasičských sportovních soutěží.  

 

  Veškeré nářadí pro všechny tři disciplíny včetně stroje PS l6 bez úprav (pravidlo 48 směrnice hasičských 

sportovních soutěží) použije družstvo vlastní. Při disciplíně požární útok bude použit přetlakový ventil B. 

Pořadatel zajišťuje pouze překážky, plata, nádrže na vodu a jejich doplňování, terče pro požární útok a 

hasicí přístroje na štafetu. 

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 platným Pravidlům požárního sportu a platné Směrnici 

hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. 

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a 

nevyčlení místo na jejich odkládání. 



Celkoví vítězové a družstva umístěná na druhých místech v kategorii muži a ženy postoupí na krajské 

kolo v požárním sportu, které se uskuteční v Lanškrouně dne 23. 6. 2019. 

Dopravu soutěžního družstva si zajišťuje každý SDH sám. Parkování vozidel bude usměrňováno dopravní 

službou SDH Otradov. K navážení materiálu na požární útok budou připraveny plošinové vozíky. 

 

Soutěžní družstvo smí mít maximálně 10 členů + l vedoucího, tedy nejvýše l1 osob. Zvlášť pozvaní 

rozhodčí, členové štábu a pořadatelé se do tohoto počtu nezahrnují. Každý soutěžící musí mít sebou 

členský průkaz opatřený fotografii a občanským průkaz k ověření totožnosti. 

Členové štábu, sboru rozhodčích a pořadatelé se mohou dopravit se soutěžními družstvy, pokud není 

jejich doprava řešena svozným plánem, uvedeným v delegaci rozhodčího. 

Na soutěži bude provedena namátková kontrola věcných prostředků. 

 

Doplněk   
Směrnice hasičských soutěží  

schválené VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 
 

1) Část I.      

Článek 3 

Hasičské soutěže 

 

Odstavec 5 změnit písmeno b)  

b) má zaručený postup ze základního do I kola vítězné družstvo nebo vítězná družstva pokud 

splní disciplínu pořadová příprava.  

c) má zaručený postup z I. kola do II. kola vítězné družstvo nebo vítězná družstva pokud 

splní disciplínu pořadová příprava.  

Stávající písmeno b) přejmenovat na d) a další v návaznosti na d).  

 

2) Část I. 

Článek 6 

Disciplíny hasičských soutěží a požárního sportu 

 

Odstavec 1 doplnit o písmeno  f) – pořadová příprava  

 

Doplnit odstavec: 

 3)  Pořadová příprava družstva se provádí v základním, prvním kole soutěží a MR v požárním sportu. 

Slouží k upevňování kázně a správného vystupování družstva i zvyšování velitelských schopností 

vedoucích. Pořadové vystupování bude vyžadováno od velitelů a družstva při nástupu na kolektivní 

disciplíny – štafeta 4x100 m a požární útok. 

 

      a) Velitel družstva vede svou jednotku na stanoviště pořadové přípravy v zástupu a cca 20 

kroků před stanovištěm velí: Družstvo - POZOR! Nechá jednotku dojít na stanovené místo a velí: 

Zastavit – STÁT! Po zastavení předejde 2 kroky před jednotku a velí: Vlevo VBOK!  VYROVNAT 

Přímo HLEĎ! – Družstvo vpravo HLEĎ a hlásí hlavnímu rozhodčímu: 

- pane rozhodčí  - Velitel družstva …………………………. 

- družstvo SDH …………………………… nastoupilo k provedení disciplíny 

 

Hodnocení disciplíny v pořadové přípravě družstva se neprovádí, ale disciplína je v základních a prvních 

kolech soutěží v požárním sportu, která mají v propozicích uveden postup do vyšších kol povinná a 

družstvo, které se jí odmítne zúčastnit nemůže být v soutěži hodnoceno.                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         

Odborná rada velitelů 


