
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Chrudim 

Organizační zajištění 

 

I. kola soutěže SH ČMS okresu Chrudim v požárním sportu - 2022 

Pořadatel: OSH Chrudim  

 

Soutěž je pořádána v souladu s SIAŘ GŘ HZS ČR – v rámci odborné přípravy JSDHO pro rok 2022. 

 

Soutěž bude provedena dle: 

- platné Směrnice hasičských sportovních soutěží (dále jen SHS), včetně vydaných dodatků s těmito 

odchylkami a doplněními: 

a) pro rok 2022 se z SHS vypouští: článek 7 a 13 

b) pro rok 2022 se z SHS vypouští: pravidlo 19 a pravidla 25 až 61 

c) pro rok 2022 se z SHS vypouští: přílohy č. 1 až č. 6 a přílohy č. 8 a č. 9 

d) pro rok 2022 se z SHS vypouští: obrázky č. 1 až č. 7 

e) pro rok 2022 se rozsah SHS rozšiřuje o Pravidla požárního sportu a Technickou přílohu 

pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS dne 16.2.2018  

a platné směrnice pro činnost dorostu SH ČMS ve znění platných dodatků (dále jen Směrnice) 

s těmito úpravami a doplňky: 

1. závodník, který zavinil chybný start, bude napomenut. Zaviní-li závodník druhý chybný 

start, bude z pokusu vyloučen. Při požárním útoku a ve štafetě, může mít družstvo pouze 

jeden chybný start 

2. závodníci na všechny disciplíny nastoupí v přilbách schváleného typu 

  

Termín provedení:   11. 6. 2022    Místo provedení:   Otradov  

 

Začátek:   8:00   Kategorie:      PS - Muži, Ženy 

   Dorci, Dorky, Smíšení, Jednotlivci 
Časový harmonogram: 

do 7:30  - příjezd soutěžních družstev a rozhodčích, prezence, (doplnění přihlášek, výdej stravenek)  

8:00 - nástup, zahájení  

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

do 9:30    - příjezd a prezence jednotlivců kategorie dorost 

10:00   - běh na l00 m s překážkami (2 dráhy muži, dorci, 1 dráha ženy, dorky, na závěr disciplíny 

jednotlivci, dle kategorií starší, střední, mladší) 

12:15   - požární útok 2 pokusy (střídavě muži (dorci) a ženy (dorky))  

- po skončení kategorie ženy (dorky) proběhne Memoriál Marty Krulikové – soutěž 

veteránských družstev v PÚ 

- při nástupu družstev kategorie PS na PÚ proběhne pořadová příprava dle směrnic  

- dvojboj jednotlivců, dle kategorií starší, střední, mladší 

- testy PO dorci, dorky, jednotlivci 

14:30   - 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. 

 

Účast: Vítěz základního kola mužů z každého okrsku, vítěz kategorie muži z roku 2021 SDH Seč. 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 2022 účast 

v základním kole. Družstva dorostenců, dorostenek a jednotlivci všech kategorií. Jednou z podmínek 

účasti je včasné podání přihlášky do soutěže:  

Požární sport nejpozději v pondělí 6. 6. 2022 

Dorostenci, včetně jednotlivců nejpozději v pondělí 30. 5. 2022 

Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel a družstvu (jednotlivci) nebude zajištěna strava a 

nebudou připuštění na start. 

Družstva startující v obou kategoriích, za předpokladu dodržení pravidel o účasti v obou kategoriích, 

musí podat přihlášku do každé kategorie zvlášť.  

Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, 

musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou. 

V případě startu družstva (závodníka) v kategorii PS a zároveň v dorostu musí být splněna pravidla pro 

účast pro obě kategorie. Závodník do disciplíny 100m překážek nastoupí pouze jednou, s tím že se mu 

výkon započítává do obou kategorií. Pokud složení družstva pro obě kategorie není totožné je 

závodníkovi(-kům) umožněn start v štafetě 4x100m a požárním útoku v obou kategoriích, za předpokladu 

splnění směrnic. 

Doporučené podání přihlášky je prostřednictvím el. formuláře na https://prihlasky.dh.cz/, nebo v písemné 

formě na OSH Chrudim. Každé soutěžní družstvo zašle úplnou přihlášku k soutěži. Hlavně vyplní, rozpis 

členů na 100 metru, jmenovitě (PS max. 4 členy, dorost max. 7 členů). 

 

Postup: Pro PS platí postupový klíč podle účasti na okresním kole 2-4 družstva v kategorii 1 

postupující, 5-9 dr. 2 a 10 a více 3. 

 Pro Dorost 2 družstva z každé kategorie a 3 nejlepší jednotlivci z každé věkové kategorie 

 

Štáb soutěže:  velitel soutěže:   Bouška Jindřich hlavní rozhodčí:     Kunhart Miroslav 

   hlasatel:     zajistí OSH velitel tech. čety:    zajistí SDH Otradov  

 

Rozhodčí disciplín: štafeta 4 x l00 m: Šulc Bohuslav        běh na l00 m:  Vtípil Pavel          

                                  požární útok:       Malina Vojtěch     dvojboj: Branda Martin                   

   test PO:       Stará Hana         

      
Sčítací komise + prezence:       Stará Hana, Hájek Jakub  

     

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 

 

 

 

https://prihlasky.dh.cz/


Rozpis soutěže:  

štafeta 4 x l00    muži a dorci               l. úsek domeček 

                                                                                               2. úsek bariéra 

                                                                                               3. úsek kladina 8 x 1,2 m 

                                                                                               4. úsek přenášení RHP nejméně 5 kg 

 

ženy a dorky              l. úsek bariéra s oknem 

2. úsek bariéra 0,7 m 

3. úsek kladina 8 x 0,8 m 

4. úsek přenášení RHP nejméně 5 kg 

 

běh na l00 m  muži, ženy 4 členové z družstva, 2 pokusy, 3 nejlepší 

 časy se započtou, překážky analogicky 

s 4x100 

 

dorci, dorky  7 členů z družstva, 2 pokusy, 5 nejlepších časů 

se započtou, překážky analogicky s 4x100 

        

jednotlivci 2 pokusy, lepší čas se započte, překážky dle 

kategorií 

 

požární útok    muži, dorci        3 B, nástřikové terče - 2 pokusy 

     

      ženy a dorky              2 B, nástřikové terče – 2 pokusy 

 

dvojboj    jednotlivci  2 pokusy, lepší čas se započte 

 

test PO    dorost   plní 7 členů družstva a jednotlivci 

 

Organizační připomínky: 

 

Ústroj a výzbroj soutěžících podle směrnic.  

 

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

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 směrnicím, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak 

upravené. Na soutěži bude provedena namátková kontrola věcných prostředků. 

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

nevyčlení místo na jejich odkládání. 

Dopravu soutěžního družstva si zajišťuje každý SDH sám.  

 

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. 

 


