OKRESNÍ SOUTĚŽ
DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2017

Pořadatel :

Okresní sdružení hasičů SH ČMS Plzeň – sever
ve spolupráci se všemi SDH okresu Plzeň - sever

Termín konání : sobota 3. června 2017 !!!!!!
Místo konání: Atletický stadion města Plzeň
ulice Vejprnická, Plzeň (mapka přílohou)

Účast:

●
●
●
●
●
●

kategorie muži deset soutěžících starší 15 let + vedoucí,trenér,řidič, masér
kategorie ženy deset soutěžících starší 15 let + vedoucí,trenér,řidič, masér
rozhodčích
členů štábu
členů technické čety včetně časomíry
hostů

Stravování:
Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.

Doprava:
Na vlastní náklady družstev.

Zdravotní služba:
Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním podmínkám
soutěže.

Povrh drah:
Běh na 100 m a štafeta 4 x 100m s překážkami – tartan
Požární útok – travnaté hřiště
Podmínky soutěže :
!!!!! NEJPOZDĚJI DO 31.5.2017 do 15 hodin - zašlete elektronicky na velitele@oshps.cz nebo
oshps@oshps.cz vyplněnou přihlášku na stránkách prihlasky.dh.cz (popis pro vyplnění součástí) přihlášku
č.2 si přivezte na soutěž k presenci v případě změn v původní přihlášce.
Nezapomeňte uvést kontaktní telefon na vedoucího družstva – nutné pro předání informací
k soutěži !!!!!! (uveďte do Poznámky v přihlášce)

Na přihlášky doručené po výše uvedeném termínu nebude brán zřetel!
Účast na okresním kole OSH Plzeň-sever
Soutěže se zúčastní družstva, která splnila podmínky postupu
Podmínky postupu pro obě kategorie (muži + ženy) :
-

účast na okrskovém kole (počet družstev z jednotlivých okrsků není omezen)
nominace družstva okrskem (v případě, že okrskové kolo proběhne až po okresní soutěži)

Postupující SDH z okrskového kola sestaví pro okresní kolo družstvo ze závodníků, kteří jsou
členy postupujícího SDH popř. členy daného okrsku.
Pokud má zájem za družstvo startovat člen, který je členem SDH v jiném okrsku OSH Plzeň-sever,
musí podat přestupní lístek na OSH Plzeň-sever do 31.5.2017 do 15 hodin.

Má-li zájem startovat člen SDH z družstva mimo rámec působnosti OSH Plzeň-sever musí mít
přestup dle směrnice hasičských soutěží článek 7 odst.4.
Upozornění tyto přestupová pravidla neplatí na krajském kole požárního sportu!!!
Předpokládaný časový harmonogram soutěže:
9:00 – 9:45 hod
9:00 – 9:50 hod
10:00 hod
13:30 – 13:40 hod
13:50 hod

● prezence soutěžních družstev
● trénink
● běh na100 m s překážkami – muži
● běh na100 m s překážkami – ženy
● Slavnostní nástup
● štafeta 4x100m - muži
● štafeta 4x100m - ženy
● požární útok – muži ( oba pokusy )
● požární útok – ženy ( oba pokusy )
● vyhodnocení soutěže

1. Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS
dne 12. 10. 2007 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2007).
2. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:
a) v běhu na 100 m s překážkami 8 soutěžících,
b) ve štafetě 4x100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety žádný člen soutěžního družstva nesmí
běžet v obou štafetách, v prvním úseku je pro obě kategorie překážka s oknem
c) v požárním útoku minimálně 5 soutěžících (každé družstvo má 2 pokusy).
3. Při soutěži nebude prováděna disciplína – výstup na cvičnou věž.
4.

Technické podmínky k disciplíně požární útok:
● lze použít pojistky proti rozpojení hadic (v případě dosažení národního
rekordu, nebude rekord uznán)
● nástřikové terče
● požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy ,savicový
nástavec povolen,požární motorová stříkačka může být nastartována
● značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až
v době na přípravu pokusu.
Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit
● na všech soutěžích je povinno pro rok 2014 použití přetlakového ventilu

5.

Technické podmínky savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny
Požární útok – dle Pravidel požárního sportu:
● sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem (možno použít sportovní
odlehčený sací koš)
viz http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych- podminekpozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

6.

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně požární

motorové stříkačky. Přetlakový ventil pro požární útoky je jednotný.
7.

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.

8.

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

9.

Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet
ruční hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na
podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. RHP dodá pořadatel.

10. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově
prováděna před i po skončení pokusů.
11. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:
 Soutěžící - pracovní stejnokroj II nebo ve sportovním oděvu, který sestává z
dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým
nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní kombinéze.
 rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS nebo pracovní stejnokroj
 trenéři a vedoucí kolektivů - vycházkový stejnokroj SH ČMS nebo pracovní
stejnokroj
!!! PRACOVNÍ A ZÁSAHOVÁ OBUV JE ZAKÁZÁNA !!!
12. Na slavnostní nástup a vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsané
ústroji.
13.

Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti
ve výši:
- 500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
- 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
- 500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)

14. Pořadatelé soutěže nezajišťují nářadí a pomůcky pro plnění jednotlivých disciplín
v PS, kromě proudnic pro požární útoky
15. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud
je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
16. V průběhu celé soutěže mají soutěžící zákaz konzumace alkoholických nápojů.
17. V průběhu soutěží bude prováděna kontrola totožnosti závodníků

Presence : při presenci odevzdají vedoucí družstev :
● kopii přihlášky do okresní soutěže v PS
● členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do
příslušného postupového kola s fotografií a potvrzením o zaplacení
členského příspěvku za rok 2017.
Bez neúplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.
Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího
● schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně ( je
v jeho držení)
a předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce,
ke kontrole příslušnosti k OSH
Kontrola totožnosti: při nástupu na plnění disciplín může být provedena kontrola totožnosti
závodníků a to předkládáním OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (bez
předložení OP nebude závodníkovi umožněn start).
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.
Případné dotazy k OZ zasílejte na velitele@oshps.cz

Kamil Hanus
vedoucí OORV

Alena Foldová
starostka OSH

Popis zadání přihlášky přes aplikaci
prihlasky.dh.cz
1. vybereme Dospělí postupové soutěže
2. vyplníme :
- Druh soutěže – Okresní
- Datum konání – 3.6.2017
- Název SDH – napsat Vaši obec
- OSH – vybrat – Plzeň – sever - 325
- Varianta – Družstvo
- Kategorie – vybereme - muži nebo ženy
- Zaškrtneme – 100m , Štafeta a Požární útok
3. Vyplníme informace o soutěžících:
- Jméno
- Příjmení
- Datum narození
- Název SDH
- 100m(Pořadí)
- Štafeta I nebo Štafeta II – ve které štafetě poběží a úsek¨
- Útok
- KLIKNENEME Přidat více soutěžích a přidáme si potřebný počet polí na každého
soutěžícího a všechny pole vyplníme dle předchozích instrukcí
4. Vyplníme – Další členové
- Masér- zdravotník – jméno a příjmení
- Vedoucí družstva – jméno a příjmení
- Řidič – jméno a příjmení
5. Vyplníme – Trenér – všechna pole
6. Vyplníme – Další informace
- Datum vytvoření – datum, kdy bylo vytvořeno
- Místo vytvoření – místo, kde bylo vytvořeno
- Poznámka – zde napište telefonní kontakt na vedoucího družstva
- Vyplnil – jméno a příjmení
- Poslat na email – vyplníme email velitele@oshps.cz
- Poslat na email #2 – oshps@oshps.cz
Zkontrolujeme všechny zadané údaje a klikneme na tlačítko

Odeslat

PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu

(příloha č. 2)

přihlašuje: ……………………………………………………………… ( jednotka PO, organizace)
družstvo:* ………………………………………………..

jednotlivce*- počet .........…………...

na soutěž: ......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)


v kategorii: dobrovolní hasiči členové občanských sdružení
k plnění disciplín: 100 m, štafeta, požární útok
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

100 m

**

štafeta
I.

štafeta
II.

**

**

útok

Podpis

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního
sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují
zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas
ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45,
PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům
statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze
v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

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

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

Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Trenér družstva: ...............................…….........
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 článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních
členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.
Poznámky:  Nehodící se škrtne.
* * Uvede se 1. nebo 2. podle toho, v které štafetě bude soutěžící za družstvo soutěžit. Změnu zařazení může vedoucí družstva pořadateli

