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OKRESNÍ SOUTĚŽ 

 DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
Pořadatel : Okresní  sdružením hasičů  Havlíčkův Brod    
                    Okresní odborná rada velitelů 
                      
 
     
 
 

Termín konání :  23.6.2012 
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Místo konání : hřiště DUKLA Havlíčkův Brod 
Účast:            -      1 - 2 desetičlenná družstva mužů z každého okrsku + 1 vedoucí (o účasti 
3    
                                a dalšího družstva z okrsku rozhodne ORV dne 7.6.  

- 1 pomocný  rozhodčí na každý SDH účastnící se soutěže  
- 1 desetičlenné družstvo žen z každého okrsku + 1 vedoucí (o účasti 2 a   

        dalšího družstva z okrsku rozhodne ORV dne 7.6.) 
 -      vítězná družstva mužů a žen z minulého roku 
 -      40  rozhodčích pozvaných ORV 
 -      10   členů štábu 
 -      15  členů technické čety včetně časomíry 
  

Časový harmonogram :   
Sobota 23.6.2012 
  7:00 -  7:45 hod                  -    prezence, možnost tréninku  
  7:15                                     -   porada rozhodčích soutěžního dne 
  7:30                                     -   porada rozhodčích disciplín a vedoucí soutěžních družstev                               
  7:50                                     -   nástup 
  8:00                                     -   plnění disciplín - štafeta 4 x 100 m  

- běh na 100 m muži 2 dráhy, ženy 1 dráha 
- PÚ - muži, ženy 

 
Stravování:.           občerstvení zajištěno 
Doprava :               každé družstvo na vlastní náklady  
Zdravotní služba : zajistí pořadatel 
 

Podmínky soutěže :  
 

!!!!! Ihned po kvalifikaci  na soutěž - NEJPOZDĚJI DO 7.6.2012 - doručte OSH Havlíč-
kův Brod, Humpolecká 3606, vyplněnou přihlášku spolu s kaucí 500,- Kč. Kauce bude 
v plné výši navrácena při navrácení všech startovních čísel. V případě včas neomluvené neú-
časti kauce propadne ve prospěch pořadatele. 
 
Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží se změnami plat-
nými od 1.1.2012 
 

1. Technické podmínky k disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m   
       s překážkami:  

 v běhu na 100 m s překážkami může startovat 5 soutěžících ve dvou poku-
sech. Do umístění družstva se bude počítat součet lepších časů čtyř nejlépe 
umístěných členů družstva 

                          ● 2 hadice, min. délka 19 m nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně  
                  spojek min. plochá šířka 65mm ± 3mm, spojky musí být opatřeny schvále-          

ným těsněním a hadice musí mít kruhový průměr v celé své délce a 1 ks 
                              proudnice o hmotnosti 0,50 kg a délce 0,25 m 
                          ● na prvním úseku štafety 4x100 m bude pro kategorii muži domeček, pro 

kategorii ženy - okno 
 při štafetě 4x100 m nastoupí ke kontrole a označení vždy celé družstvo 

(obě štafety najednou) 
       

 2.   Technické podmínky k disciplíně požární útok:  
                          ● hadice „B“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm  
                      ● hadice „C“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min.  79 mm  
                          ● lze použít pojistky proti rozpojení hadic   
                          ● proudnice „C“ Ø výstřikové hubice 12,5 mm 
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                          ● nástřikové terče pro kategorii muži, vyrážení pro kategorii ženy  
     ● požární motorová stříkačka odpovídající příloze č.4 k vyhlášky 
                             č. 255/1999 Sb., 
                          ● požární motorová stříkačka může být před startem disciplíny nastartována 
                          ●značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu (7 soutěží-

cích),  může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu pokusu. Po skon-
čení pokusu musí značky z dráhy odstranit (nesmí se používat jakákoliv ba-
rva ve spreji či v jiné formě)   

                          ● při plnění disciplíny bude použit omezovač průtoku, který nasadí na stří-
kačku při přípravě základny a bude za něj zodpovídat pomocník platového 
rozhodčího. 

 

3.   Technické podmínky  požární motorové stříkačky: 
Dle Směrnice hasičských soutěží, bez zjevných úprav. 
 

4. Technické podmínky savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny požární 
útok: 
             Dle Směrnice hasičských soutěží 

 

5.   Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou   
stříkačku, kromě přetlakového ventilu. (Dodá pořadatel).  
 

6. 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.  

          
7. Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet     

      PHP práškový o hmotnosti náplně min 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do     
doby  proběhnutí závodníka cílem. PHP. (Dodá pořadatel).  

 

8. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prová-
děna  před i po skončení pokusů stanovenými měřidly 

 

9. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 
               ●  sportovní oděv (soutěžící muži, ženy) celé družstvo musí být ustrojeno       
                   jednotně 
                                        
10. Na slavnostní nástup musí nastoupit celé družstvo. Na vyhodnocení musí na-

stoupit taktéž celé družstvo, nenastoupí-li celé družstvo, neobdrží cenu. 
 

11. Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka  (kauce) v hotovosti 
ve    

výši: -    100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny  
  -    200,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 
  -   500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčí-

ho), protest může podávat jenom vedoucí družstva 
 

12. Pořadatelé  soutěže nezajišťují nářadí a pomůcky pro plnění jednotlivých disciplín 
PS. 

Pro soutěžící, který nebudou mít předpisový žebřík k překonání domečku si jej mohou 
zapůjčit u pořadatele 

     
      13. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je    
            nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 
 

      14.V průběhu soutěže bude prováděna kontrola totožnosti závodníků – závodník musí mít   
u sebe členský průkaz s přerazítkovanou fotografií razítkem OSH a  doklad totožnosti.  
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Vedení soutěže : 
vedoucí technické skupiny:               člen SDH Chotěboř 
prezentace OSH + hosté:                   Grubauer František st. 
velitel soutěže :     Josef Meloun 
hlavní rozhodčí :    Stanislav Urban 
vedoucí sčítací komise :   Hana Rainišová 
presence :    Jitka Záhorcová, Věra Šťastná, Eva Lehká,                   
                                                           Dagmar Vaňková, Josef Meloun 
časomíra :     F. Grubauer ml., Bohuslav Kučírek, Květa Smutná 
hlasatel :      Josef Pilař,   
startér :    Jaroslav  Krédl, Jiří Rakušan  
 
Rozhodčí jednotlivých disciplín : 
 
                      MUŽI           ŽENY 
       požární útok :  Karel Pazderka            požární útok :  Karel Pazderka 
štafeta 4 x 100 m :  Ing. Pavel Pátek                     štafeta  4 x 100 m :  Ing. Pavel Pátek 
      běh na 100 m :  Jiří Kostka          běh na100 m :  Jiří Kostka  
                            
  
 
 
Každé družstvo obdrží cenu. Seznam cen bude zveřejněn na stránkách OSH. 
 
 
František Grubauer  v.r.                                                                               Josef Meloun v.r.   
      starosta OSH                                                                                           vedoucí OORV 


