PROPOZICE
krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS
v požárním sportu v roce 2017ve Zlínském kraji
Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
a starosty města Uherské Hradiště
Termín konání: sobota 5. srpna 2017
Místo konání:

městský atletický areál v Uherském Hradišti

Účast:
- 2 desetičlenná druţstva muţů z kaţdého okresu + 1 vedoucí a 1 řidič
- 2 desetičlenná druţstva ţen z kaţdého okresu + 1 vedoucí a 1 řidič
- 2 desetičlenná druţstva (M+Ţ) - vítězové krajského kola 2016 + 1 vedoucí +
1 řidič (druţstva se musí zúčastnit okresního kola)
- 8 rozhodčích z kaţdého okresu
Časový rozpis soutěže :
6:30 - 7:15 hod.
7:30 - 8:00 hod
8:15 - 8:45 hod.
9:00

16:30

Příjezd druţstev a rozhodčích, prezence
Porada rozhodčích a vedoucích druţstev
Slavnostní nástup,
Plnění disciplín:
- štafeta 4 x 100 m - muţi
- štafeta 4 x 100 m - ţeny
- běh na 100 m s překáţkami - muţi, ţeny
- poţární útok - muţi, ţeny
Slavnostní nástup, vyhodnocení soutěţe

Stravování: Obědy budou vydávány na základě stravenek v prostoru stadiónu.
Během dne bude moţnost zakoupení občerstvení v areálu stadiónu.
Doprava :

na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH,OSH)

Zdravotní služba : zajistí pořadatel
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Podmínky soutěže :
!!!!! Ihned po kvalifikaci na soutěž - NEJPOZDĚJI DO 22. 7. 2017 – zašlete
prostřednictvím kanceláře OSH na adresu: OSH Uh. Hradiště, Palackého nám.
293, 686 01 Uherské Hradiště vyplněnou přihlášku (příloha č. 1 platné Směrnice
hasičských sportovních soutěží SH ČMS) s datumem narození a podpisy
účastníků.
Na druhou stranu přihlášky uveďte stručnou charakteristiku družstva !!!!!
Charakteristiky druţstev poslouţí rozhlasovým moderátorům na stadionu při
představování jednotlivých druţstev.
Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských soutěží SH ČMS:
1. Soutěţ bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěţí pro muţe a
ţeny SHČMS schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011 I. a II. část s účinností od
1.1.2012. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a schválených dodatků.
2. V jednotlivých disciplínách poţárního sportu za soutěţní druţstvo soutěţí:
a) v běhu na 100 m s překáţkami 8 soutěţících ( na tartanovém povrchu),
b) ve štafetě 4x100 m s překáţkami dvě čtyřčlenné štafety ţádný člen
soutěţního druţstva nesmí běţet v obou štafetách (na tartanovém povrchu),
c) v poţárním útoku maximálně 7 soutěţících (na tartanovém povrchu a
trávníku).
3. Při disciplíně 100m s překáţkami bude kaţdý soutěţící, který způsobí chybný
start napomenut. V kaţdém pokusu je moţný jen jeden chybný start bez
vyloučení soutěţícího, který jej způsobil. Kterýkoliv soutěţící způsobí další
chybný start v tomto pokusu, bude z tohoto pokusu vyloučen. (tzv. atletický start)
4. Určený člen druţstva přivede druţstvo ke kontrole závodníků před provedením
disciplíny požární útok v zástupu a cca 20 kroků před stanovištěm velí:
Druţstvo – POZOR! Nechá jednotku dojít na stanovené (označené ) místo a velí:
Zastavit – STÁT! Po zastavení předejde 2 kroky před nastoupené druţstvo a velí:
Vlevo VBOK! (Vpravo VBOK!)VYROVNAT Přímo HLEĎ – Druţstvo vpravo (vlevo)
HLEĎ a hlásí určenému rozhodčímu :
Pane rozhodčí – Druţstvo SDH ……………. nastoupilo ke kontrole závodníků
5. Technické podmínky k disciplíně poţární útok
- disciplína proběhne ve dvou pokusech (započítán bude čas lepšího pokusu)
- lze pouţít pojistky proti rozpojení hadic (v případě dosažení národního
rekordu, nebude rekord uznán, rekord SH ČMS může být uznán)
- nástřikové terče
- poţární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muţe a ţeny
Viz. Příloha č. 3 vzorových propozic SH ČMS pro rok 2015
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značky pro plnění disciplíny si druţstvo můţe nainstalovat na dráhu aţ v době
na přípravu pokusu.
Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit
- na všech soutěţích je povinno pro rok 2017 pouţití přetlakového ventilu (zajistí
pořadatel).
- lze pouţít výfukové čtyřsvody
- v průběhu útoku bude do nádrţe doplňována voda všem druţstvům
6. Technické podmínky savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny Poţární
útok dle Pravidel poţárního sportu:
- sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního rozměru
plochy otvoru síta 25 mm², závitová část spojky sacího koše a výstupky pro
použití klíče odpovídá poţadavkům ČSN 38 9424 - Víčka sacích šroubení
Viz. Příloha vzorových propozic SH ČMS pro rok 2015 (www.dh.cz)
7.

Druţstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic a
poţární motorové stříkačky.

8.

K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěţící pouţívat pro ochranu
hlavy přilby splňující poţadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a
ČSN EN 397.

9. Za bezpečnost veškerého pouţitého nářadí při soutěţi odpovídá ten, kdo jej na
soutěţ dodal. Přihlašovatel druţstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje,
ţe veškeré technické a věcné prostředky PO pouţité v disciplínách poţárního
sportu odpovídají Směrnici hasičských soutěţí, jsou řádně přezkoušené,
schválené a nejsou nijak upravené
10.Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překáţkami na čtvrtém úseku
přenášet přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí
zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem.
11.Ve štafetách odběhnout pokusy všechny druţstva štafety „A“ a poté budou
následovat všechny druţstva štafety „B“. Jedna dráha muţi, druhá dráha ţeny.
12.Kontrola technických parametrů nářadí pouţitého k soutěţi bude namátkově
prováděna před i po skončení pokusů. Soutěţící nebudou připuštěni k pokusu
bez provedené kontroly nářadí.
13. Ústroj na slavnostní nástup a vyhodnocení soutěţe:
- sportovní oděv a sportovní obuv (soutěţící muţi, ţeny); celé družstvo musí
být ustrojeno jednotně
- rozhodčí - vycházkový stejnokroj SH ČMS, PS I
- trenéři a vedoucí kolektivů - vycházkový stejnokroj SH ČMS, PS I
14. Na slavnostní nástup a vyhodnocení nastoupí celé družstvo.
15. Hodnocení výkonů bude provedeno podle pravidla 61 Pravidel s těmito úpravami:
v soutěţi jednotlivců - v disciplíně běh na 100 m s překáţkami,
v soutěţi druţstev - v disciplínách štafeta 4x100 m s překáţkami, poţární útok
a celkové pořadí druţstev
16. Při podání protestu nebo odvolání bude sloţena finanční částka (kauce)
v hotovosti ve výši:
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- 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)
Protest se podává písemně na předepsaném vzoru dle SHS.
17. Pořadatel soutěţe nezajišťuje nářadí a pomůcky pro plnění jednotlivých disciplín
v PS mimo přetlakový ventil pro poţární útok a PHP pro plnění disciplíny štafeta 4
x 100 m s překáţkami.
18. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odloţených věcech,
pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
19. V průběhu soutěţí bude prováděna kontrola totoţnosti závodníků.
Všichni závodníci budou při prezenci označeni náramky.
20. Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěţe označeny visačkou,
kterou obdrţí u prezence
21. Po dobu soutěže bude prováděna namátková kontrola na alkohol.
Odmítnutí testu na alkohol je považováno jako pozitivní nález a závodník, či
rozhodčí může být ze soutěže vyloučen.

Prezence : při prezenci odevzdají vedoucí druţstev :
- kopii přihlášky do soutěţe
- 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.
Závodníkovi nebude umožněn start, pokud jeho členský průkaz nebude
splňovat veškeré náležitosti.
Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího
- schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně ( je v jeho
drţení) a předloţí OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na
přihlášce, ke kontrole příslušnosti k OSH
Kontrola totožnosti:
- při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěţe, můţe být prováděna
namátková kontrola totoţnosti závodníků a to předloţením OBČANSKÉHO
PRŮKAZU závodníka technickým vedoucím družstva (bez předložení OP
nebude závodníkovi umožněn start).
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Vedení soutěže :
komisař soutěţe:
velitel soutěţe :
tajemník soutěţe:
hlavní rozhodčí :
pomocník hlavního rozhodčího:
vedoucí technické skupiny:
vedoucí organizační
a ekonomické skupiny :

Stanislav Pumprla (KM)
Martin Schön
(UH)
Svatopluk Divín
(VS)
Milan Tichý
(ZL)
František Crhák
(KM)
Jaroslav Špičák
(UH)
Naděţda Dyčková

(UH)

Rozhodčí jednotlivých disciplín :
MUŢI
poţární útok: Luděk Cholasta
štafeta 4 x 100 m : Eva Úlehlová
běh na 100 m : Vladimír Gába

ŢENY
(ZL) poţární útok : Věra Frgálová
(KM)
(ZL) štafeta 4 x 100 m : Eva Úlehlová (ZL)
(VS) běh na100 m : Jaroslav Křen (UH)

Pořadí nástupu na plnění disciplín :
MUŢI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Juřinka - obhájce

ŢENY
ZL
UH
VS
VS
VS
KM
ZL
UH
KM

1.
2.
3.
4.
5.
6. Komárovice - obhájce
7.
8.
9.

KM
ZL
UH
VS
KM
VS
ZL
VS
UH

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.

Stanislav Pumprla,v.r.

ing Josef Bernátík, v.r.

Vedoucí KORR

Starosta KSH

Mediální partner:
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