Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Liberec
Okresní sdružení hasičů Jablonec nad Nisou

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
okresního kolo soutěže v požárním sportu 2019
družstev SDH okresů Liberec a Jablonec nad Nisou
a
Memoriálu Lídy Hnykové a Miloslava Kučery

29. června 2019
Městský stadion Liberec
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Pořadatel: OSH ČMS Liberec
Účast:
- soutěžní družstva mužů a žen SH ČMS okresu Liberec a Jablonec nad Nisou
na základě dodané přihlášky (viz. pravidla PS – příloha č.1)

Organizační štáb
-

velitel soutěže

Exner Pavel

-

hlavní rozhodčí

Kovaříková Jana

-

RD štafety 4 x 100 m

Brychcí Petr

-

RD 100 m překážek

Kučera Milan

-

RD požární útok

Maxa Vladimír

-

vyhodnocovací skupina

Maxová Helena

-

časomíra

SDH Huť

-

technická četa

SDH Pilínkov +

Předpokládaný časový harmonogram soutěže
Do 08:30 hodin prezence družstev postupové soutěže okresního kola
- 08:45 hodin nástup družstev
- 09:00 hodin zahájení štafet
- 10:30 hodin zahájení disciplíny – běh na 100 m s překážkami
Po ukončení budou probíhat požární útoky mužů a
následně požární útoky žen.
Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a počtu
přihlášených družstev.

Všeobecná ustanovení
Soutěžní družstva:
- soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků + 1 vedoucí a 1 řidič
Podání přihlášek
- přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky (viz. příloha níže)
nejpozději do 17. 6. 2019 e-mailem na adresu:
pro okres Liberec:

osh.lbc@volny.cz

pro okres Jablonec nad Nisou:

kancelar@oshjablonec.cz
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Prezence
Při prezenci na soutěž:
- vedoucí družstev v případě změny ve složení družstva (oproti přihlášce
zaslané v požadovaném termínu) odevzdají nový originál přihlášky
(viz. pravidla PS – příloha č.1).
- soutěžící zapsaní na platné přihlášce předloží členské průkazy SH ČMS.
Bez neúplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.
- dále předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY ke kontrole příslušnosti k OSH.
Kontrola totožnosti
Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna
namátková kontrola totožnosti závodníků.
Stravování
Během dne bude možnost občerstvení v areálu stadionu.
Zdravotní zajištění účastníků soutěže
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav
soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.
Doprava
Vlastní na náklady vysílajícího SDH.

Technická ustanovení

a)
b)
c)
d)
e)

Soutěž bude provedena dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží (dále jen
SHS) 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) včetně vydaných dodatků s těmito
odchylkami a doplněními:
pro rok 2019 se z SHS vypouští: Článek 13
pro rok 2019 se z SHS vypouští: Pravidlo 19, Pravidla 25 – Pravidlo 61
pro rok 2019 se z SHS vypouští: Příloha č.1 – Příloha č.6, Příloha č.8 – Příloha č.9.
pro rok 2019 se z SHS vypouští: Obrázek č.1 – Obrázek č.7
pro rok 2019 se rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a
Technickou přílohu pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018
s těmito úpravami a doplněními pro tuto soutěž:
1. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 1. úseku v kategorii ženy
překážka „okno“.
2. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4.úseku v kategorii muži a ženy
přenášen PHP.
3. Rozhodčí nebudou posuzovat jednotnost helem.
4. Soutěžící mají možnost jednoho chybného startu ve všech disciplínách.
5. Při podání odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) ve výši:
500,- Kč při odvolání k HR
1 000,- Kč při odvolání k odvolací komisi
Odvolání se podává písemně na formuláři stanoveném pravidly PS.
6. Všechny disciplíny budou provedeny na dráze s tartanovým povrchem.
7. Disciplína požární útok bude probíhat na jeden pokus.
8. Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době
na přípravu pokusu.
9. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní - výzbroj.
10. Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.
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11. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá ten,
kdo je na soutěž dodal. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje,
že veškeré technické a věcné prostředky, odpovídají platným pravidlům PS
a směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou
nijak upravené.
12. Kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i po
skončení soutěžních pokusů.
13. Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení.
Rozhodčí a organizační pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS,
příp. PSII.
14. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech,
pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

Průběh a hodnocení Okresního kola v PS
Okresní kola budou hodnocena zvlášť pro okres Liberec, a zvlášť pro okres Jablonec
nad Nisou.
Hodnocení memoriálu proběhne jednotně pro všechna přihlášená družstva.
Jednotlivci:
2 pokusy, započítává se pokus s lepším časem, max. 8 členů
Do celkového hodnocení se započítává součet čtyř časů nejlépe
umístěných členů družstva.
Štafeta:
Započítává se čas lepšího rozběhu.
Startovat mohou 2 štafety, každá má jeden pokus.
Štafety startují ihned za sebou.
Požární útok:
1 pokus – start s motorovou stříkačkou v chodu.

Hodnocení memoriálu L. Hnykové a M. Kučery
Štafeta:
Požární útok:

Započítává se čas lepšího rozběhu
Startovat mohou 2 štafety, každá má jeden pokus.
Štafety startují ihned za sebou.
1 pokus – start s motorovou stříkačkou v chodu.

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.
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PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
……………………………………………………………………………………………………………
přihlašuje
(organizace)
družstvo* …………………………………….

jednotlivce*- počet ………………….

na soutěž ……Okresního kola Ps*……
(název soutěže)


(místo a datum konání)




v kategorii: profesionální hasiči dobrovolní hasiči členové spolků
k plnění disciplín: věž , 100 m, štafeta, požární útok
Příjmení a jméno soutěžícího

Datum
Narození

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

věž

100 m

štafeta I.

štafeta II.

útok

**

**

**

**

**

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech
požárního sportu a propozicích soutěže.

Masér-zdravotník ……………………………
příjmení a jméno

Řidič ……………………………………….
příjmení a jméno

Vedoucí družstva* ……………………………
příjmení a jméno

Trenér ………………………………………
příjmení a jméno

V …………………………… dne ……………

………………………………………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

Poznámky:

Nehodící se škrtne.

** Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci „útok“
se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů
družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další
pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.
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