ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
KRAJSKÉ POSTUPOVÉ SOUTĚŽE
DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN SDH
SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU
2022
KONANÉ POD ZÁŠTITOU náměstka hejtmana
JIHOČESKÉHO KRAJE Ing. Tomáše Hajdůška a
starosty Města Strakonice Mgr. Břetislava Hrdličky

Pořadatel:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
KSH Jihočeského kraje
OSH Strakonice
za spolupráce
-HZS JČK ÚO Strakonice

Termín konání: 18. 6. 2022
Místo konání: Strakonice, SPORTOVNÍ AREÁL Na Sídlišti
Strakonice
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Propozice krajské postupové hasičské soutěže mužů a žen v roce 2022
A) Všeobecná ustanovení:
Název a sídlo pořadatele:
SH ČMS OSH Strakonice , Podsrpenská 438, Strakonice
Datum a místo konání:
18. 6. 2022– sobota, sportovní areál Na sídlišti, Strakonice.
Prezence soutěžících:
18. 6. 2022 – od 7. 00 hodin do 8. 00 hodin
Zahájení soutěže:
18. 6. 2022 – v 8. 30 hodin
Organizační pracovníci soutěže:
Velitel soutěže:
Škarda Pavel, Ing. ST
Vedoucí technické slupiny: Bátovský Petr ST
Vedoucí organizační skupiny: Matoušková Jana ST
Sbor rozhodčích:
Účast: 5 rozhodčích z každého OSH
Hlavní rozhodčí: Kotrc František ST
Rozhodčí disciplín ( návrh):
Běh na 100 m – muži: Český Krumlov
Běh na 100 m – ženy: Tábor
Štafeta 4 x 100 m muži a ženy: Prachatice a České Budějovice
Požární útok muži: Strakonice
Požární útok ženy: Písek
Další organizační pracovníci:
Prezence: Soukupová Marcela + ORŽ
Stravování: Matoušková Jana + ORŽ
Hlasatel: Zdychynec Petr, ST
Zdravotní služba: Nemocnice Strakonice
Kontrola družstev: Hovorková Marie + ORŽ
Vedoucí vyhodnocovací skupiny: Češková Věra, ST
Časomíra: ALVA Čestice + HZS JČK ÚO Český Krumlov
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Lhůta pro zaslání přihlášky:
Přihlášku potvrzenou vysílajícím OSH zaslat nejpozději do 11. 6. 2022 na
adresu:
OSH Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01
Strakonice, e-mail:
osh.strakonice@seznam.cz
Stravování zajištěno v jídelně Gymnázia Strakonice , Máchova ulice naproti
stadionu , během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.
Výdej obědů - od 11. 00 hodin do 13. 30 hodin (průběžně)
Doprava soutěžních družstev:
- Na vlastní náklady, parkování je vymezeno na parkovišti vpravo před
vjezdem do stadionu
Doprava rozhodčích:
- 5 rozhodčích z každého OSH, jedno vozidlo,
každý rozhodčí musí mít vlastní stopky a píšťalku. Náklady hradí pořadatel.
Kontaktní osoby: Boukalová Jaroslava – starostka OSH Strakonice , mobil 605
183070, Soukupová Marcela – sekretariát OSH – mobil 607043488 nebo
383335928.
B) Další všeobecné informace:
1). Krajská hasičská soutěž je na riziko úrazu a trvalých následků pojištěna
pojistnou smlouvou č. 1310001770 uzavřenou u pojišťovny VZP, a.s.,
2). Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených a odložených věcech.
C) Technická ustanovení:
Účast: pouze vítězové 1. kol soutěžních družstev mužů a žen , 10 soutěžících , 1
vedoucí a 1 řidič
Kategorie: muži a ženy ( M a Ž) jako soutěžní družstva
Disciplíny soutěže:
1. štafeta 4 x 100 m s překážkami M a Ž
2. běh na 100 m s překážkami M a Ž
3. požární útok M a Ž
Způsob provedení soutěže:
Krajská soutěž bude provedena dle Pravidel požárního sportu vydaných dne
16. 2. 2018 včetně technické přílohy k Pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2018.
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V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:
Běh na 100 m s překážkami - maximálně 8 soutěžících – lepší časy 6 nejlépe
umístěných se hodnotí, uskuteční se dva pokusy
Štafeta 4 x 100 m s překážkami – dvě čtyřčlenné štafety – dosažený čas lépe
umístěné štafety se hodnotí
Požární útok – maximálně 7 soutěžících, na dva pokusy
Soutěžící při prezenci předloží kopii přihlášky s případnými změnami, členské
průkazy, občanský průkaz ( popř. pas), popř. doklad o schválení přestupu .
Soutěžící daného OSH musí být členem SDH v rámci svého OSH, bez
ohledu na trvalé bydliště nebo má vyřízen platný přestup.
Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově
prováděna před i po skončení pokusů, rovněž i kontrola totožnosti závodníků.
Přihláška do soutěže v požárním sportu musí být dle Sbírky interních aktů řízení
GŘ HZS ČR – částka 10/2018.
Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:
- soutěžící – sportovní oděv (celé družstvo musí být ustrojeno jednotně
- rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS
U prezence budou vedoucím soutěžních družstev sděleny další závazné pokyny
pořadatele.
Předpokládaný časový rozvrh soutěže a pořadí jednotlivých disciplín:
Časový program :
07:00- 07:30
07:00 – 08:00
07:00 - 08:00
07:30 – 08:00
08:05 – 08:25
08:30
09.10
09:25 – 10:00
10:00
10:15 – 10:55
11:15 – 13:45
14:00 – 15:30
16.00-

může být v průběhu soutěže dle potřeby změněn
příjezd rozhodčích + prezence
příjezd soutěžních družstev + prezence
kontrola nářadí (zajistí ST)
porada rozhodčích
porada vedoucích družstev a rozhodčích disciplín
nástup
trénink muži
štafeta 4x100m s překážkami M
trénink ženy
štafeta 4x100m s překážkami Ž
100m překážek M, Ž
PÚ M, Ž
předpokládaný nástup družstev, vyhodnocení soutěže
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Popis dráhy a způsob měření dosažených časů:
Povrch drah:
Běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami – tartan
Požární útok – tartan + travnaté hřiště
Měření dosažených časů:
Všechny prováděné disciplíny budou měřeny elektronickou časomírou.
Podmínky pro podání protestu a odvolání:
Řídí se Pravidly požárního sportu vydanými dne 16. 2. 2018 včetně složení
kauce ve výši:
2 000,-Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu.
D) Další technická ustanovení:
a) K disciplíně štafety 4 x 100 m s překážkami:
aa) ženy soutěží na překážce - domeček s plošinou, muži - domeček
1). Na přenosném žebříku (zajištěno pořadatelem) bude odstraněno kování nebo
obaleno molitanem
2). Družstva k provádění disciplíny použijí vlastní nářadí
3). Obě kategorie budou na čtvrtém úseku přenášet RHP o hmotnosti min. 5 kg.
RHP dodá pořadatel.
4). Značky pro plnění disciplíny si družstvo může umístit na dráhu až v době na
přípravu pokusu.
5). Rozdělovač na dráhu může umístit pouze vedoucí družstva označený
výstražnou vestou.
6). Soutěžní družstvo při plnění disciplíny může použít startovní bloky, které
zajistí pořadatel, nebo vlastní.
7). Po ukončení pokusu zůstává soutěžící ve své dráze a tuto opustí až na pokyn
rozhodčího disciplíny.
8). Při plnění disciplíny se připouští tretry .
b) K disciplíně běhu na 100 m s překážkami:
1). Rozdělovač na dráhu může umístit pouze vedoucí družstva označený
výstražnou vestou.
2). Družstva k provádění disciplíny použijí vlastní nářadí.
3). Soutěžící při plnění disciplíny mohou použít startovní bloky, které zajistí
pořadatel nebo vlastní.
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4). Pokusy proběhnou současně na dvou drahách, dráhy se nemění.
5). Při plnění disciplíny se připouští tretry, dle pravidel požárního sportu
vydaných dne 16. 2. 2018 včetně technické přílohy k Pokynu GŘ HZS ČR č.
10/2018 (max. 6 mm).
c) K disciplíně požární útok:
1). Požární útoky proběhnou od nenastartované motorové stříkačky FOX III.
2). pojistky proti rozpojení hadic můžou být použity na všech půlspojkách.
3). Budou použity nástřikové terče, savicový nástavec se povoluje.
4). Savice, sací koš a rozdělovač dle technické přílohy Pravidel PS.
5). Družstva k provádění disciplíny použijí vlastní nářadí. Proudnice a motorové
stříkačky dodá pořadatel.
6). Start disciplíny bude prováděn střídavě ze dvou samostatných základen na
jedny společné nástřikové terče.
7). Při plnění disciplíny nelze použít tretry.
d) K plnění disciplín, včetně tréninku musí být soutěžící ustrojen
PS, pravidlo 21.

dle Sbírky

e) Kontrolu nářadí ( na disciplíny 4 x 100 m štafeta a 100 m s překážkami ) za
účelem ověření technických parametrů provede rozhodčí nebo pověřený
technický pracovník - viz. časový rozpis.
f). Zařazení rozhodčích u jednotlivých disciplín: ve smyslu pravidla 5 Pokynu
GŘ
g) Startování – dle pravidla 25 PS Pokynu GŘ
h). Hodnocení výkonů:
- ve smyslu pravidla 27 Pokynu GŘ, hodnocení výkonů družstev, štafet a
jednotlivců se provede v disciplínách a kategoriích uvedených v propozicích
krajské soutěže.
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Vylosované pořadí:

muži

ženy

Strakonice

6

4

Písek

2

2

České Budějovice

1

3

Tábor

3

7

Jindřichův Hradec

5

6

Český Krumlov

4

1

Prachatice

7

5

Přílohy: - mapa příjezdu a místa soutěže
- zařazení rozhodčích u jednotlivých disciplín
Datum vydání propozic: 21. 4. 2022
Propozice schválil:
SH ČMS KSH – Jihočeský kraj

…………………………………..
Mgr. Jiří Žižka – starosta KSH JČK

………………………………………
Ing. Pavel Škarda – velitel soutěže
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POZOR – most u strakonického hradu je uzavřen, příjezd po obchvatu z Písecké ulice č. 4 a poté po kruhovém
objezdu č. 22
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