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Místo konání:      Nevid 

Účast: max. desetičlenná družstva mužů starších 15 let + 1 vedoucí a 1 řidič 

 max. desetičlenná družstva žen starších 15 let + 1 vedoucí a 1 řidič 

 cca 12 rozhodčích 

 cca 5 členů štábu 

 cca 10 členů technické čety 

Časový harmonogram: 

12.00   dojezd soutěžních družstev a rozhodčích 

            prezence, poučení rozhodčích a rozdělení jejich stanovišť  

12.45-13.00  nástup, porada vedoucích družstev a vedení soutěže 

13.00   požární útoky muži                       

13:45           požární útoky ženy                                      

15:45             nástup a vyhlášení výsledků                       

Časový harmonogram je orientační a v průběhu soutěže může být upraven velitelem soutěže dle potřeby. 

Na slavnostní nástup nastoupí soutěžní kolektivy v jednotném sportovním úboru a rozhodčí ve 

vycházkovém stejnokroji SH ČMS. 

Stravování: Během dne možnost občerstvení ve stánkovém prodeji, stravenky budou předány při prezenci.  

Doprava: Zajistí každé SDH po dohodě s OÚ na vlastní náklady. 

Zdravotní službu zajišťuje po celé konání soutěže pořadatel. 

Povrch drah: všechny discipliny soutěže se poběží na travnatém povrchu. 

Podmínky soutěže: ihned po kvalifikaci na okresní soutěž zašlete řádně vyplněné přihlášky  

 

ELEKTRONICKY na:   prihlasky.dh.cz, a to nejpozději do 9. 6. 2021 do 13.00 hodin 

 

PŘIHLÁŠKA se odevzdává ÚPLNĚ vyplněná. 

Rozlosování družstev proběhne na místě. 

 Později přihlášenému družstvu nemusí být umožněn start v soutěži. 

 Určení rozhodčích a vedení soutěže projedná VV OSH Rokycany na svém jednání 9. 6. 2021.  

 

Družstvo které neodešle správně vyplněnou přihlášku ve stanoveném TERMÍNU NEBUDE do soutěže 

připuštěno.  

Prezence 

Při prezenci na soutěž vedoucí družstev: 

 odevzdají v případě změny ve složení družstva (oproti přihlášce zaslané v požadovaném 
termínu) – nový originál přihlášky (viz. pravidla PS – příloha č.1). 

 předloží členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do 
příslušného postupového kola s fotografií. Bez neúplného členského průkazu nebude 
závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu 
soutěžícího. 

 předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce ke kontrole 
příslušnosti k OSH nebo ke KSH, dle příslušného postupového kola.  

Kontrola totožnosti 

při nástupu nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková  
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kontrola totožnosti závodníků. 

 

Pozor proto na plánování dojezdových časů !!! 

 

 
Další informace pro závodníky a vedoucí družstev 

1. Okresní soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy (dále jen SHS) 

v platném znění. 

2. V disciplíně PÚ budou provedeny  1 – 2 pokusy, upřesní se na místě  

Doprava vedení se rozpojuje až na pokyn vedoucího. 

3. Čas na přípravu pokusu na PÚ je 5 minut od výzvy rozhodčího k zahájení přípravy. 

4. Vypouštění vody z hadic mimo dráhu. Je zakázáno vypouštět vodu z hadic přímo na dráhu nebo v okolí 

základny. Bude upřesněno při poradě vedoucích. 

5. Každé družstvo si přiveze vlastní nářadí k provedení disciplín včetně motorové stříkačky. 

6. Není povinností rozhodčích upozorňovat soutěžící na chybějící nářadí nutné k provedení pokusu. Za 

přípravu je zodpovědný závodník nebo družstvo. 

7. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. 

8. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před pokusem a 

do 10 minut po jeho skončení. 

9. V průběhu soutěže mimo plnění a přípravu na disciplínu může být provedena kontrola totožnosti 

závodníků a to za přítomnosti vedoucího družstva. Bez předložení dokladu totožnosti bude postupováno 

stejně jako v případě neoprávněného startu. 

10.  Při podání protestu (nebo odvolání) bude složena finanční kauce v hotovosti ve výši 500,- Kč na místě 

podání. Pokud nebude uznán, kauce propadá ve prospěch pořadatele. Protest nebo odvolání se podává 

na předepsaném formuláři. 

11. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a 

nevyčlení místo na jejich odkládání. 

12. Na poradu vedoucích před zahájením se dostaví vedoucí družstev a rozhodčí. 

13. Prostor výkonu disciplín bude od diváků oddělen. Do prostoru výkonu disciplín má povolen vstup pouze 

vedoucí družstva a závodníci připravující se na výkon disciplíny nebo členové jejich družstva připravující 

nebo uklízející jim nářadí. 

14. Propozice a tiskopis protestu lze stáhnout na http://www.oshrokycany.cz 

15. Pořadatelé zajistí označení rozhodčích visačkami dle funkce. 

16. Po vyhodnocení soutěže mohou družstva požádat o zalaminování diplomů.  

Zdravotní službu zajišťuje po celé konání soutěže pořadatel. 

Technická ustanovení 

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:  

a) Disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově (upřesní se na místě) 

 

b) Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní - výzbroj. 

c) Kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i po skončení 
soutěžních pokusů 

http://www.oshrokycany.cz/


d) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení. 
Rozhodčí a organizační pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, příp. 
PSII. 

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

f) Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže viditelně označeni. 

 

 

Vedení soutěže: 

        Velitel soutěže:       Václav Bufka  (Miroslav Frost)                     

Náčelník štábu soutěže:    Jan Pecháček        

Hlavní rozhodčí:  Ladislav Drobička                         

Vedoucí sčítací komise: Šárka Frostová        

Prezence:   Věra Sedláčková 

 Vedoucí technické čety: SDH Nevid  

 Zdravotní zabezpečení: OSH Rokycany 

        Materiál zajistí OSH Rokycany 

 

Požární útoky: 

Muži 3xB 

Ženy 2xB dle pravidel PS 

Terče sklopky 

Útok proveden bez doplňování vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


