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Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska -  

        KSH ČMS Jihočeského kraje 

        OSH ČMS Jindřichův Hradec 

        ve spolupráci HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec 

                        

 

Termín konání:   10. 6. 2017 

 

Místo konání:      sportovní stadion Vajgar Jindřichův Hradec 

 

  

 

 
 



Účast:  

Vítězná družstva kategorie Muži + Ženy z okresních kol sestaví družstvo ze členů SDH v 

působnosti příslušného OSH, nebo se prokážou přestupním lístkem (podle čl. 7 odst. 4) schváleným 

ÚORHS SH ČMS (10 soutěžících, 1 vedoucí družstva, 1 řidič), 5 rozhodčích z každého okresu 

(jedno vozidlo – kopie velkého technického průkazu s sebou). Štáb soutěže, technická četa a 

časomíra, starostové OSH a hosté  

  

Přihlášky:  

V počítači vyplněnou přihlášku č. 1. zaslat na email: oshjh@seznam.cz nejpozději do 5. 6. 2017 do 

18:00. Na přihlášce je nutno uvést kontaktní telefon, zapsat závodníky tak, jak poběží běh na 100m 

s překážkami. Přesouvání ve startovním pořadí není povoleno (závodník číslo 3 bude nahrazen zase 

za číslo 3). Přijetí přihlášky bude potvrzeno. Případné dotazy na tel. 724 074 396. Originál přihlášky 

č. 1. odevzdá vedoucí při prezenci. Případné změny nahlásí na prezenci a červeně zvýrazní.  

  

Ústroj:  

Družstva dle platné Směrnice PS.  

Rozhodčí vycházkový stejnokroj.  

Vedoucí družstev vycházkový stejnokroj nebo PSII.   

Každý rozhodčí vlastní stopky.  

Tretry povoleny.  

  

Doprava:   

Na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS (jedno auto proplaceno na základě 

dokladu, viz výše uvedeno  - cestovní náhrady).   

  

Prezence:  

Po příjezdu si družstvo přebere pořadatelem určená osoba. Ta bude mít družstvo po dobu konání 

soutěže na starosti. Provede s ním prezenci a ukáže mu vše co je potřebné pro hladký průběh 

soutěže. Bude mít aktuální informace o průběhu disciplín. Vedoucí družstva předloží členské 

průkazy SH ČMS všech závodníků s aktuální fotografií, platný občanský průkaz nebo cestovní pas. 

Prezence rozhodčích proběhne na stadionu v určených prostorách.   

 

Štáb soutěže:  

Náčelník štábu  Josef Mihal 

Velitel soutěže  Martin Garhofer 

Hlavní rozhodčí  Jiří Šustr  

Hospodář soutěže  Hana Trachtová 

Prezence rozhodčích  Marcela Hamerníková, Jana Kurovská 

Prezence družstev  Ing. Olga Kršková, Pavlína Jirků, Dana Laciná 

Vedoucí technické čety Vojtěch Plucar 

Sčítací komise, zápis PC OSH Tábor 

Hlasatel   Petr Lukačovič 

Časomíra   HZS Jčk ÚO Český Krumlov, SDH Strmilov 

 

 

 

 

 



Časový harmonogram:                                    Může být v průběhu soutěže dle potřeby upraven   

07:00 – 08:00 hod Příjezd soutěžních družstev – prezence 

07:00 – 07:30 hod  Příjezd rozhodčích – prezence 

07:30 – 08:00 hod Porada rozhodčích 

08:00 – 08:20 hod Porada vedoucích družstev a rozhodčích disciplín 

08:30 hod  Nástup 

09:15 – 10:00 hod Štafeta 4x100m s překážkami Muži 

10:25 – 11:15 hod Štafeta 4x100m s překážkami Ženy 

10:30 – 12:45 hod Oběd + trénink PÚ 

12:45 – 14:15 hod Běh na 100 m s překážkami Muži  

12:45 – 14:15 hod Běh na 100 m s překážkami Ženy 

14:30 – 16:30 hod Požární útoky Muži a Ženy 

17:00 hod  Předpokládaný nástup soutěžních družstev - vyhodnocení 

 

 

Stravování: 

Oběd bude vydáván v areálu stadionu.   

  

Zdravotní služba:  

Bude zajištěna pořadatelem.  

  

Průběh soutěže:  

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 

a ustanovení v tomto OZ.  

  

Provedení disciplín:  

Tréninky požárního útoku budou probíhat dle rozpisu (nácvik sacího vedení a obsluha stroje). 

Materiál na PÚ : - základny, PMS FOX III, proudnice, přetlakové ventily, terče a na štafetu 4x100m 

překážek : - PHP a startovní bloky dodá pořadatel. Ostatní vybavení vlastní. Zapůjčené vybavení od 

jiného družstva je posuzováno jako vlastní. Kontrola technických parametrů nářadí bude probíhat 

namátkově před i po skončení pokusu. Družstvo, které připravuje požární motorovou stříkačku na 

základně, musí mít přilby! 

  

Štafeta 4x100m s překážkami:   

Každé družstvo má možnost postavit dvě štafety, z nichž každá má možnost jednoho pokusu.   

Povrch tartanový ovál ve dvou drahách. Dle vylosovaného pořadí 1+2,3+4. 5+6,7+1,2+3.4+5,6+7. 

Žebřík nesmí být zakončen bodci ani hroty. V místě zápichu žebříku bude dráha opatřena ochrannou 

podložkou (dodá pořadatel). Konce žebříku je třeba ošetřit tak, aby nedošlo k poškození tartanu 

(např. obalit molitanem).  

 

Běh na 100 m s překážkami:   

Každé družstvo má možnost nasazení max. 8 soutěžících, započítávají se časy 6 nejlepších.  

Pokusy mužů a žen budou probíhat současně. Každá kategorie ve dvou drahách, každý soutěžící má 

možnost dvou pokusů. Doporučujeme tři sady hadic. Hadice do dráhy připravuje soutěžící 

provádějící daný pokus, rozdělovač do dráhy umisťuje určená a řádně označená osoba (reflexní 

vestou – dodá pořadatel).  



Požární útok: (doba přípravy max. 5 min) Družstvo 5-7 soutěžících.  

Dva pokusy pro každé družstvo. 
Povrch- základna tartan, dráha tráva  

Terče – nástřikové.  

Provádí se s nenastartovaným jednotným strojem. Z důvodu možného poškození stroje, nesmí být 

klíče na spojky zasunuty do opláštění stroje. Použití dle návodu výrobce. V případě poruchy stroje 

bude tento vyměněn za náhradní, časy předchozích družstev budou platné a pokusy nebudou 

opakovány. Kategorie žen provádí požární útok se dvěma hadicemi B. Proudnice jednotné. V době 

přípravy lze namontovat vlastní přechod pro savice. Značky pro plnění disciplíny si družstvo může 

nainstalovat na dráhu až v době přípravy. Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit!!! 

Lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část II. pravidlo 47 odst. 10. Na všech 

postupových soutěžích je povinné použití přetlakového ventilu. Jednotné stroje dodá OSH České 

Budějovice, OSH Tábor a záložní stroj OSH Strakonice. Obsluhu stroje jak pro trénink, tak pro 

provedení požárních útoků zajistí OSH Jindřichův Hradec, OSH České Budějovice, OSH Tábor a 

OSH Strakonice. 

                                                                                         

Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:  

   500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu  

1.000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu  

1.500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)  

Případné protesty musí být podány na formuláři dle Směrnic. Podaný protest jiným způsobem 

nebude uznán. Formulář k podání protestu bude k dispozici u prezence soutěže. V případě neuznání 

protestu bude na kauci vydán doklad a kauce bude využita ve prospěch požárního sportu OSH  

ČMS Jindřichův Hradec. 

  

Další ustanovení:  

Vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže viditelně označen reflexní vestou (dodá pořadatel) a 

visačkou. Na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí družstva označený tímto 

způsobem, nelze připustit další členy družstva. Chodit s družstvem a jednat za družstvo smí pouze 

vedoucí družstva, který bude řádně označen. V prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a 

požívání alkoholických nápojů. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo 

odložených věcech a materiálu, pokud nevyčlení místo na jejich odložení.  

Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto Organizačním zabezpečení. 

 

 

Rozpis tréninku dle družstev: 

Od 10:30 – 13:00 hodin, každé družstvo má cca 15 min. na trénink, v době oběda dle vylosovaného 

pořadí:  

    Základna č. 1 muži      základna č. 2 ženy 

     Č. Budějovice   Tábor  

    Č. Krumlov   Prachatice 

    J. Hradec   Č. Krumlov 

    Prachatice    Strakonice 

    Tábor    J. Hradec 

    Strakonice                 Č. Budějovice 

    Písek                 Písek 

 

 

 

 

 

 



Rozlosování pořadí Muži:    Rozlosování pořadí Ženy: 

1.     CB      1.     TA 

2.     CK      2.     PT 

 3.     JH      3.     CK 

4.     PT      4.     ST 

5.     TA      5.     JH 

6.     ST      6.     CB 

7.     PI       7.     PI  

 

 

Rozhodčí disciplíny:  

Štafeta 4x100m s překážkami Muži a Ženy     PT 1  

Běh na 100m s překážkami Ženy          TA 1  

Běh na 100m s překážkami Muži                                            CK 1  

Požární útok Muži          CB 1  

Požární útok Ženy                                                      PI 1  

  

 

Přílohy:  

Mapa příjezdu ke stadionu  

Přihláška  

Rozpis rozhodčích  

  

  

Mgr. Jiří Žižka  

starosta SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje   

 

  

  

 

 

 

 



 


