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1. Pořadatel: SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje 

OSH České Budějovice 

2. Termín konání: 19.6.2021 

    Místo konání: Hřiště Lišov 

 

3. Účast: 
- družstva mužů a žen SH ČMS (vítězové okresních postupových soutěží na území KSH 

Jihočeského kraje na základě dodané přihlášky - viz. pravidla PS –příloha č.1)+ 1 vedoucí, 1 řidič 
- 1 rozhodčí z každého okresu  
- Štáb soutěže, technická četa a časomíra, starostové OSH 
 

4. Štáb soutěže: 

    
velitel soutěže     Václav Maruška              
náčelník štábu     Ludmila Vlášková 
hlavní rozhodčí    Josef Adamík   
hospodář     Ilona Hrubešová    
prezence rozhodčích a družstev  Ilona Hrubešová, Jana Ranglová 
vedoucí technické čety   SDH Lišov  
vedoucí sčítací komise   Theodor Matouš      
rozhodčí disciplíny  požární útok                  Alfréd Krenauer 

  
5. Všeobecná ustanovení: 
 

a)Soutěžní družstva: 
– soutěžní družstvo sestává z maximálně 10 závodníků. 
- všichni členové družstva, kteří reprezentují z titulu vítěze okresního kola příslušné OSH, musí mít 

trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. 
 

b)Podání přihlášek:  
Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky (viz.příloha) nejpozději do 

14.6.2021 na email: hasici@oshcb.cz  Přijetí přihlášky bude potvrzeno. Na přihlášce je nutno 

vyznačit kontaktní telefon. 
Případné dotazy na telefonním čísle: 724079701 
Originál přihlášky č. 1, potvrzenou příslušným OSH, odevzdá vedoucí při prezenci. Případné změny 

nahlásí při prezenci a červeně na přihlášce zvýrazní. 

 
c)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 členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start. 

Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího. 
 -předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce.  

Vzhledem k mimořádné situaci nebude probíhat kontrola přestupů, závodníci však musí mít 

bydliště v Jihočeském kraji (nebo přestup). 
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Pokud se nezmění situace, bude pro účast na soutěži nutné přivézt vyplněné čestné prohlášení o 

testování členů družstva apod. potvrzené zákonným zástupcem. Čestné prohlášení předloží i 

vedoucí a rozhodčí. 

Prezence rozhodčích  proběhne na hřišti v určených prostorách. 

                       
                    d)Kontrola totožnosti  
                 při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola 

totožnosti závodníků.  
 

e)Stravování: 
 Zajišťuje SDH Dolní Bukovsko. 

  
f)Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže 
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá 

pořadateli přihlašovatel. 
 

g)Doprava družstev: 
Na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS. 
 
h)Ústroj: 
Družstva podle pravidel PS (jednotné helmy) 
Rozhodčí a organizační pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, příp. PS II. 
Každý rozhodčí vlastní stopky. 
 

6.Technická ustanovení 

Soutěž bude provedena dle platných  Pravidel požárního sportu a Technické přílohy pravidel 

požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018. 

Dis                       Disciplína požární útok bude provedena na dráze s travnatým povrchem, každé družstvo 2 pokusy. 

Bude použita společná požární stříkačka Rosenbauer Fox III. Soutěží se z jedné základny, 

nejprve oba pokusy muži, pak oba pokusy ženy. 

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

Družstva si přivezou veškeré nářadí vlastní. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že 

veškeré technické a věcné prostředky, odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských 

soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.  

                             Kontrola technických parametrů nářadí bude namátkově prováděna před i po skončení soutěžních 

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

a nevyčlení místo na jejich odkládání. 
Vedoucí družstev budou po celou dobu soutěže viditelně označeni (vesta, visačka) 
V prostoru plochy hřiště je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů. 
 

 



Průběh disciplíny požární útok: 
K provedení budou použity jednotné stroje Rosenbauer FOX III, bez přetlakového ventilu, 

nenastartované. Použití stroje FOX III dle návodu výrobce. Každé družstvo má dva pokusy. 

Terče nástřikové. Pojistky proti rozpojení pouze na pevných půlspojkách (rozdělovač).  

Případné seznámení se strojem před pokusem. Zapůjčené vybavení od jiného družstva je 

posuzováno jako vlastní. V případě poruchy bude vyměněn stroj za náhradní, časy předchozích 

družstev budou platné a pokusy nebudou opakovány. 

 

Protesty 
500,-Kč při podání písemného protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu 
1000,-Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 
1500,-Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)  
Vpřípadě neuznání protestu bude na kauci vydán doklad a kauce bude využita ve prospěch OSH 

ČMS České Budějovice 
 

7. Předpokládaný časový harmonogram soutěže: 
 

08:00 – 09:00 hod prezence družstev 
08:30 – 08:45 hod prezence rozhodčích 
08:45 – 09:00 hod porada rozhodčích a vedoucích 
09:00    zahájení soutěže 
09:15 – 12:00 hod požární útok muži, ženy 
12:30 hod  nástup, vyhodnocení 
 

 

8. Pořadí nástupu na plnění disciplín 

Muži    ženy 
1.PT 1.PI 

2.TA 2.PT 

3.ČB 3.ST 

4.JH 4.JH 

5.ST 5.ČB 

6.PI 6.ČK 

7.ČK 7.TA 

 

 

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.  

Tři vítězná družstva postupují na MČR v Hradci Králové, které se koná 8.8. 2021 

 

 

 

Mgr. Jiří Žižka 

starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje  

 



 

 

Přílohy: 

Plán příjezdu  

Přihláška 

Rozpis rozhodčích 

 

 

Rozpis rozhodčích: 
Hlavní rozhodčí:              Josef Adamík 
Rozhodčí disciplíny PÚ:  Alfréd Krenauer 
Základna:                         Martin Hanta 
Přípravná základna:         Pavel Jelínek 
Koš:         Jana Brabcová 
Čára nástřiku:                   Karel Sládek 
Čára nástřiku:                   Jiří Šustr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P Ř I H L Á Š K A  

do krajského kola družstev Sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu Jihočeského 

kraje, konané 19.06.2021 v Lišově  

SDH (PŘIHLAŠOVATEL): ……………………………………………………… 

OKRES:…………………………………………..…............................................... 

KATEGORIE:............................................………………………………………... 

JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA  

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

Podpis  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Přihlašovatel čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení, že zdravotní stav 

přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují a že veškerá výstroj, výzbroj, 

stroje a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením požárního sportu.  

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

Kontaktní telefon:……………………………………….                           

V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 
                  

(razítko a podpis  přihlašovatele) 

POTVRZENÍ OSH: 

Potvrzujeme, že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní v OSH a mají zaplaceny členské 

příspěvky na rok 2021. 
                                                                                                                                  ------------------------------------ 
                                                                                                                                      Razítko a podpis starosty OSH 
 

 

 

 
 








