
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                            

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE POSTUPOVÉ  SOUTĚŽE 

OKRSKU KRYRY PRO ROK 2017 

 

 



 

 

 

Pořadatelem postupové soutěže I. kola je  OSH  ČMS Louny                                 

Soutěž se uskuteční v neděli 21.května 2017 na has.hřišti v  Kryrech. 

Dojezd družstev je do 14.00 hod. 

 

 

Vedení soutěže 

Velitel soutěže:             Spurný Karel 

 

Hlavní rozhodčí:          Vaňourek Miloš 

 

Rozhodčí  disciplíny 

  

Útok M+Ž:                   Hájek Petr 

 

 

Hlavní časoměřič:       Spurná Monika 

 

 

Stravování: 
Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji  na vlastní náklady 

 

Doprava: 
Na vlastní náklady družstev. 

 

Zdravotní služba: 
Pořadatel zajišťuje po celou dobu konání soutěže zdravotní službu, odpovídající rozsahu  a 

místním podmínkám soutěže. 

 

Povrch drah: 

  

požární útok – travnaté hřiště 

 

 

 

 

 

Podmínky soutěže: 

 



 

 

Každé družstvo odevzdá při prezenci vyplněnou přihlášku, s jmenným seznamem, datem narození , 

podpisem závodníka  

 

            Časový harmonogram soutěže: 

 

   14.00 – 14.15  hod   ●  prezence soutěžních družstev 

    14.15  hod                ●  nástup soutěžních družstev 

    14.30 -15.30 hod      ●  požární útok - muži, ženy           

    16.00 hod.                ●  vyhodnocení 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. 

 

 V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:   

           

         požární útok  – min. 5 soutěžících, dva pokusy 
 

   Hodnocení  výkonů: 

 

Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve dvou útocích. 

Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. 

  

V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených  časů, družstvo s nejlepším 

dosaženým časem získá 1 bod, poslední družstvo počet bodů rovnající se počtu družstev, 

které splní disciplínu. 

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

 pozici (rovnající se počtu soutěžních družstev). 

 

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

přípravu pokusu. 

 

  Technické podmínky k disciplíně požární útok:  

      ● lze použít pojistky proti rozpojení hadic  

http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-

vecnych-prostredku.aspx 
      ● nástřikové terče  

     ● požární motorová stříkačka  dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy   

    ● na všech postupových soutěžích je povinné  použití přetlakového ventilu 

● savice, sací koš a rozdělovač  

http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-

vecnych-prostredku.aspx 
 

 Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí včetně  

          proudnic, kromě požární motorové stříkačky, která bude použita   

          jednotná a to značky  TOHATSU. 

 
 

 

                 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. 

http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx


 

 

            

                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. 

               

  Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna 

před i po skončení pokusů. 

 

    Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 

               ●  soutěžící - sportovní oděv,  pracovní stejnokroj     

               ●  rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS 

            Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo a v předepsané ústroji.     

  

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

            v hotovosti ve   výši:   

        100,00 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu 

        500,00 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 

        1000,00 Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího) 

          Protest se podává písemně (dle přílohy č.8 Směrnice hasičských soutěží). 

 

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

nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.           . 

 

            Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev : 
                     

        ●  přihlášku do soutěže  

         ●  členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného 

postupového kola družstva s fotografií a potvrzením o zaplacení členského příspěvku  

za rok 2017. 

Bez úplného 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)  

           ●  předloží  OBČANSKÉ PRŮKAZY  všech zapsaných  závodníků na přihlášce, ke 

kontrole příslušnosti k OSH    

        

  Kontrola totožnosti:   

 

Při nástupu na plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může  být  provedena namátková 

kontrola totožnosti závodníka a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka 

(bez předložení OP  nebude závodníkovi umožněn start). 

    U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora. 
  

                 

    


