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Vedení soutěže  
Velitel soutěže: Miloslav Tauchman 

Hlavní rozhodčí: kvalifikovaný rozhodčí p. Kavalír 

Rozhodčí PÚ: kvalifikovaný rozhodčí p. Šolc 

Rozhodčí štafeta 4 x 100m: kvalifikovaný rozhodčí p. Hýbl 

Tajemník soutěže (pomocník velitele, jeho zástupce): Aleš Pitro 

Prezence: Dagmar Hlaváčková, Radka Kasalová 

Stravování:  
Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.  

Zdravotní služba:  
Zdravotní službu zajistí SDH Bechov ve složení Oldřiška Křížová a Daniela Křížová. Zdravotnická služba 

bude v činnosti po celou dobu soutěže. 

Povrh drah: 
Travnaté hřiště, tartanové překážky. Zpevněná plocha v oblasti základny PÚ. 

Soutěžní družstva, kategorie: 
Soutěžní družstvo sestává z maximálně 10 závodníků ve věku: 

 Muži – starší 15. let, disciplíny požární útok a štafeta 4 x 100m s překážkami. V obou 

disciplínách dva pokusy 

 Ženy – starší 15. let, disciplína požární útok, dva pokusy 

 Přípravka – rok narození 2010 a mladší, disciplína požární útok, dva pokusy 

 Děti – rok narození 2001 a mladší, disciplína požární útok, dva pokusy 

Podmínky soutěže: 

1. Časový harmonogram: 
8:00 – 8:30 Příjezd družstev, prezence 

8:45 Nástup soutěžních družstev, zahájení 

9:00 Požární útok muži. Po skončení prvních pokusů budou ihned následovat pokusy druhé 

9:30 Souběžně s PÚ mužů proběhne štafeta 4 x 100m muži ve stejném pořadí jako PÚ. První 

družstvo nastoupí ke svému prvnímu pokusu ve štafetě 30 minut po svém prvním pokusu v PÚ. 

11:45 PÚ ženy, oba dva pokusy 
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13:00 PÚ děti a přípravka 

15:00 Vyhlášení výsledků a zakončení soutěže 

2. Pravidla 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, dodatku schváleného VV SH ČMS dne 

20.11.2014 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 26.11.2015 

3. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo 

soutěží: 
 Štafeta 4 x 100 m s překážkami – 4 až 8 soutěžících, kteří sestaví pro každý pokus 

čtyřčlennou štafetu. Soutěžící může nastoupit v obou pokusech. 

 Požární útok – min. 5 soutěžích, max. 7 soutěžících. 

 Za družstvo žen nemůže nastoupit muž a opačně. 

 V případě, že družstvo SDH nemá potřebný počet soutěžících, může si jednoho 

soutěžícího vypůjčit. Zapůjčí-li si soutěžní družstvo více soutěžících, jde o nesportovní 

chování a družstvo bude vyloučeno ze soutěže. Zapůjčený závodník musí mít dres svého 

družstva. Soutěžící se může zapůjčit pouze pro disciplínu PÚ. Pro štafetu 4 x 100m není 

zapůjčení soutěžícího povoleno. 

4. Startovní pořadí 
 Startovní pořadí bude určeno losem. 

 Družstvo pořádajícího sboru bude startovat s číslem jedna. 

 Z důvodu kolize okrskové soutěže s jinými soutěžemi a poháry je možné přidělit dotčeným 

družstvům startovní číslo mimo los. 

5. Hodnocení výkonů: 

Muži: 

 Celkové pořadí – součet bodů dosažených družstvem v disciplínách PÚ a štafeta 4 x 

100m s překážkami 

 Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. Při rovnosti součtu rozhoduje 

pořadí v PÚ. Pokud umístění těchto družstev budou stejná i v požárním útoku, budou v 

celkovém pořadí shodně hodnocena na dvou nebo více po sobě následujících místech. 

 Získaný počet bodů v jednotlivé disciplíně se rovná umístění družstva (1. místo – 1 bod, 2. 

místo – 2 body, atd.) 

 Pořadí disciplíny určuje lepší dosažený čas.  

Při rovnosti lepších časů, rozhoduje horší čas. Pokud i tento je stejný, pak obsadí družstva 

stejnou pozici a získají shodný počet bodů. Následující družstvo pak obsadí pozici o jedno 

vyšší než je počet družstev před ním. 

 Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední 

pozici 
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Ženy, děti a přípravka: 

a) O pořadí rozhodne lepší dosažený čas z obou pokusů.  

b) Při rovnosti lepších časů, rozhoduje horší čas. Pokud i tento je stejný, pak obsadí družstva 

shodnou pozici 

6. Časomíra 
 Pro disciplínu PÚ budou použity nástřikové terče s elektronickou časomírou pro všechny 

kategorie vyjma přípravky 

 Přípravka bude útočit na barely naplněné vodou umístěné na stojanech. V tomto případě 

bude čas měřen na stopkách 

 Disciplína štafeta 4 x 100m bude měřena elektronicky pomocí optické brány 

7. Podmínky pro nezdařený start 
 Poté, co závodník zaujme konečnou polohu po povelu “Pozor!”, nesmí již zahájit další 

pohyb dříve, než zazní výstřel startovní pistole nebo schváleného startovacího zařízení. 

Pokud podle rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců tak učiní dříve, musí to být 

považováno za nezdařený start. Za nezdařený start se považuje, pokud, podle rozhodnutí 

startéra nebo jeho zástupců, závodník nezaujme v přiměřené době odpovídající polohu 

po povelu „Připravte se!“ nebo „Pozor!“ 

 Jestliže se startér nebo kterýkoliv z jeho zástupců domnívá, že start neproběhl podle 

pravidel, vrátí běžce dalším výstřelem nebo zapískáním. 

 Druhý nezdařený start znamená neplatný pokus 

8. Příprava a provedení pokusu PÚ 
a) Při přípravě na základnu musí být mezi půlspojkami hadic a šroubením sacího vedení a 

košem taková mezera, aby mezi nimi bylo možné prostrčit zalaminovaný list papíru. 

b) Při přípravě na základnu položí soutěžící na základnu nejprve motorovou stříkačku. Ihned 

poté vydá rozhodčí povel „Na základnu“. Po tomto povelu se začíná měřit čas na přípravu 

5 minut. Přetlakový ventil připojí soutěžící kdykoliv během tohoto limitu. Pokud bude na 

základnu položeno jakékoliv jiné nářadí dříve než motorová stříkačka, vydá rozhodčí 

povel „Na základnu“ ihned.  

c) Po povelu rozhodčího „Na základnu“ jsou u základny přítomni pouze startující členové 

soutěžního družstva. Bude-li přítomna jakákoliv další osoba, např. trenér, hodnotí se to 

jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný. 

d) Pokud po uplynutí pěti minutového limitu nebude základna řádně připravená, bude 

pokus klasifikován jako neplatný. 

e) V kategorii ženy je povoleno pomoci soutěžícím s položením stříkačky na základnu, 

připojením přetlakového ventilu a s postavením stříkačky na místo, které vyhovuje 

soutěžícím. Jakákoliv další pomoc nebo setrvání nestartujících osob u základny je 

hodnocena jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný. 

f) Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu 

pokusu.  

g) Družstvo, které je další v pořadí po aktuálně se připravujícím družstvu, má povinnost 

dostavit se k přípravné základně, kde může být kontrolován technický stav nářadí. 
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9. Štafeta 4 x 100m s překážkami 
 Vymezená trať se překonává člunkovým během 

1. Úsek: Soutěžící překoná překážku s oknem a za cílovou čarou úseku předá proudnici 

2. Úsek: Soutěžící překoná bariéru a za cílovou čarou úseku předá proudnici 

3. Úsek: Soutěžící na třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou, 

přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, 

jednu půlspojku napojí na rozdělovač, na druhou půlspojku napojí proudnici před 

pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně vidět její napojení. Za cílovou čarou úseku ji 

předá soutěžícímu na 4. úseku. 

4. Úsek: Soutěžící 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.  

10. Nářadí 
a) Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic a požární 

motorové stříkačky, pokud není uvedeno jinak dále. 

b) Motorová stříkačka – na motorové stříkačce nesmí být žádné zjevné nebezpečné úpravy, 

pro které by mohlo dojít k úrazu závodníků. Páčka akcelerátoru musí být umístěna pouze 

v prostoru u karburátoru. 

c) Je povoleno startovat motorovou stříkačku v době přípravy na základně a zahájit pokus 

s nastartovanou motorovou stříkačkou. 

d) Povinné použití přetlakového ventilu. 

e) 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. Přilba musí 

být nasazena na hlavě i při přípravě družstva na základnu 

f) Dopravní a útočné vedení - k PÚ musí být použity 3ks (kategorie muži) resp. 2ks 

(kategorie ženy) hadic B průměr 75mm a 4 kusy hadic C průměr 52mm. Minimální délka 

hadic je 19m. Kategorie dětí používá hadice podle směrnice SH ČMS pro soutěže MH 

(mladší hasiči). Přípravka může použít hadice C a D. 

g) Lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část II. pravidlo 47 odst. 10. 

h) Ruční hasicí přístroj o hmotnosti min. 5 kg dodá pořadatel. 

i) Sací koš – používá se sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem ovládaným zvenku. 

Otvory v ochranné mřížce mohou mít maximální plochu 100 mm2 (tj. 10 x 10 mm v 

případě, že otvory budou čtvercové, nebo průměr 11 mm v případě, že otvory budou 

kruhové). 

j) Pořadatel dá k dispozici dvě sady pro provedení disciplíny štafeta 4 x 100m s překážkami 

k) Jednotná ústroj – družstvo nastupuje k plnění disciplíny v jednotném ústroji, buď v 

pracovním, nebo sportovním oděvu. 

l) Použití záznamového zařízení – záznamové zařízení (kamera) je možno použít pouze na 

vlastní nebezpečí a pouze, že nebude snižovat funkci osobních ochranných pomůcek.  

m) Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna 

před i po skončení pokusů. 

n) Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž 

dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré 



Propozice okrskové soutěže 2016, okrsek Dolní Bousov 

SDH Bechov  6  

technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají 

Směrnici hasičských soutěží. 

11. Oděv, obuv a osobní výstroj 
Dle směrnic hasičských sportovních soutěží 

12. Protest 
 Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) 

v hotovosti ve výši 500Kč, která bude v případě uznání protestu družstvu vrácena. 

V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. 

 Protest se podává písemně (dle přílohy č. 2 těchto propozic) hlavnímu rozhodčímu nebo 

rozhodčímu disciplíny 

 Protest musí být podán do 10minut po ukončení pokusu 

13. Odvolací komise 
 Bude stanovena před začátkem soutěže 

 Tvořena hlavním rozhodčím, rozhodčími disciplín, popř. doplněna o členy jmenované 

velitelem soutěže.   

14. Jiná ustanovení 
a) Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: Soutěžící - sportovní oděv, pracovní 

stejnokroj, (celé družstvo musí být ustrojeno jednotně).  

b) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je 

nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

c) Kontrola totožnosti: při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být 

prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO 

PRŮKAZU závodníka nebo členského průkazu SDH (bez jejich předložení nebude 

závodníkovi umožněn start). 

15. U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny 

organizátora. 
 

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. 
 

 



 

 

Příloha č. l 

P Ř I H L Á Š K A  

do soutěže v požárním sportu 

 
přihlašuje  ......................................................................................................  (jednotka PO, organizace) 

 

družstvo  ..................................................................................................................................................... 
 

na soutěž: Okrsková soutěž v požárním sportu, okrsek Dolní Bousov 

místo konání: Bechov datum konání: 14. května 2016 

v kategorii: profesionální hasiči 

 dobrovolní hasiči 


 členové občanských sdružení


  

 

Příjmení a jméno závodníka Datum 
narození 

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 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. 
 

Masér-zdravotník  ……………………………       Řidič: …………………………………………. 

      příjmení a jméno            příjmení a jméno 
 

Vedoucí družstva: .......................................…..        Trenér družstva: ...............................……......... 

                                     příjmení  a jméno                                                    příjmení a jméno 
  
 

V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 
                  (razítko a podpis  přihlašovatele) 
Poznámky:   

 Nehodící se škrtne. 

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.   



 

 

 

Příloha č. 2 

P R O T E S T  
 

Proti rozhodnutí rozhodčího*        Proti účasti jiného soutěžícího*          Proti výsledkům* 

Jméno a příjmení: ……………………………………. SDH: …………………………… 
Text protestu: 
 

 

 

 

Čas předání protestu: …........................   Podpis protestujícího: ……………….. 

Vyjádření k protestu: 

 

 

Čas předání vyjádření: …........................  Podpis rozhodčího: ……………………… 

Odvolání č. 1: 

 

 

Čas předání odvolání: …........................   Podpis protestujícího: ……………………… 

Vyjádření k odvolání: 

 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: …........................  Podpis rozhodčího: ……………………… 

Odvolání č. 2: 

 

 

Čas předání odvolání: …........................   Podpis protestujícího: ……………………… 

Vyjádření k odvolání: 

 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: …........................  Podpis rozhodčího: ……………………… 

* Nehodící škrtněte 
Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost. 


