
 

  

 

 

 

 

Za finanční podpory 



1. Pořadatelem soutěže okresního kola v požárním sportu je SH ČMS Okresní 
sdružení hasičů Plzeň - jih a Sbor dobrovolných hasičů Stod.  

2. Soutěž se uskuteční ve Stodu 14. května 2022 v areálu fotbalového hřiště, přípravu 
areálu zajistí Sbor dobrovolných hasičů Stod.  

3. Účast  

– družstva mužů a žen SH ČMS, vítězové okrskových postupových soutěží na území 
OSH Plzeň - jih na základě dodané přihlášky (viz pravidla PS – příloha č.1)  

– soutěžní družstva mužů a žen SH ČMS okresu Plzeň - jih na základě dodané 
přihlášky (viz. pravidla PS – příloha č.1)  

4. Organizační štáb 

- velitel soutěže xxxxxxxxxxxxxxxx  

- hlavní rozhodčí Zbyšek Zuber  

- rozhodčí disciplín   

štafeta 4× 100 m, muži xxxxxxxxxxxxxxxx  

štafeta 4× 100 m, ženy xxxxxxxxxxxxxxxx  

běh na 100 m s překážkami, muži Pavla Kailová  

běh na 100 m s překážkami, ženy Pavla Kailová  

požární útok, muži xxxxxxxxxxxxxxxx  

požární útok, ženy xxxxxxxxxxxxxxxx  

   

- vedoucí sčítací komise Ivana Zuberová  

- zapisovatel xxxxxxxxxxxxxxxx  

- prezence 
Radka Brašnová  
Ivana Zuberová 

 

- vedoucí technické čety Stanislav Klimek  

 5. Všeobecná ustanovení 

a) Soutěžní družstva: 
– soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků. 

b) Podání přihlášek 
Přihlašovatelé soutěžních družstev vyplní elektronickou přihlášku, která je 
umístěna na portálu OSH PJ nejpozději do 25. dubna 2022. 
Přihláška podána přes tento web není brána jako originál. 
Vedoucí družstva předá řádně vyplněnou při prezenci. 
Pro disciplínu běh na 100m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo 
pořadí závodníků uvedených na přihlášce. 

Na došlé přihlášky po 25. dubna 2022 nebude pořadatelem brán zřetel. 
 

      c) Prezence  

Při prezenci na soutěži vedoucí družstev:  

 v den soutěže odevzdají vedoucí družstva přihlášku při prezenci řádně 



vyplněnou, podepsanou starostou sboru opatřenou razítkem SDH.  

 předloží členské průkazy SH ČMS společně s platnými občanskými průkazy 
(cestovní pas)  všech členů zapsaných na platné přihlášce do soutěže. 

  

d) Kontrola totožnosti 

Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna 
namátková kontrola totožnosti závodníků. 

 

e) Stravování 

Během dne bude možnost občerstvení. 

 

f) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže 

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav 
soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.  

g) Doprava 

Vlastní na náklady vysílajícího SDH. 

6. Technická ustanovení 

a) soutěž bude provedena dle platných Pravidel požárního sportu a Technickou 
přílohu pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018, 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) a tohoto organizačního 
zabezpečení s těmito úpravami a doplněními: 

b) v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 1. úseku v kategorii muži a 
ženy použita překážka „okno“. 

c) v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4. úseku v kategorii muži a 
ženy přenášen PHP (pro obě kategorie jednotný). 

d) v disciplíně běh na 100 m s překážkami se do celkového hodnocení družstva 
započítávají lepší pokusy čtyř závodníků. 

e) nebude plněna disciplína ve výstupu do IV. podlaží cvičné věže 
f) pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech 

do prostor cvičiště, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich 
odkládání. 

g) při plnění disciplíny se bude používat každé družstvo svoji přenosnou 
motorovou stříkačku. Při plnění disciplíny lze použít přechod na savice. 

h) 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 platným Pravidlům požárního sportu a normám, 
jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. 

i) na disciplínu PÚ dodá jednotné proudnice C 52 pořadatel. 
j) 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.  

k) disciplíny budou provedeny na dráze: 

– se smíšeným povrchem písečným, tráva v disciplínách štafeta 4x100 m 
s překážkami; 

– se smíšeným povrchem písečným, tráva v disciplíně 100m 
s překážkami; 

– s travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou; 

l) družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní - výzbroj. 

m) ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.  

n) kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i 
po skončení soutěžních pokusů.  

o) na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v 
předepsaném ústroji.  

Soutěžící - jednotný sportovní oděv nebo čistý pracovní stejnokroj PS II a čepice 
(celé družstvo musí být ustrojeno jednotně).  

Rozhodčí - čistý pracovní stejnokroj PS II s čepicí, pracovní (zásahová) obuv 
nebo polobotky. Každý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého 
počasí.  

p) při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky 
(kauce) v hotovosti ve výši:  

500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny  
         1000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu  

Protest se podává písemně. 

7. Předpokládaný časový harmonogram soutěže  

07:45 - 08:30 hod.  ● Prezence soutěžních družstev  
08:15 - 08:45 hod.  ● Trénink Štafeta 4 x 100 m - muži, ženy 
09:00 hod.  ● Nástup soutěžních družstev  
09:15 - 10:15 hod. ● Štafeta 4 x 100 m - muži  
10:30 - 11:00 hod. ● Štafeta 4 x 100 m - ženy  
11:15 - 11:30 hod.  ● Trénink Běh na 100 m s překážkami - muži 
11:35 - 13:35 hod. ● Běh na 100 m s překážkami - muži 
14:00 - 14:15 hod.  ● Trénink Běh na 100 m s překážkami - ženy 
14:20 - 14:35 hod. ● Běh na 100 m s překážkami - ženy 
14:50 - 16:50 hod. ● Požární útok - muži  
17:05 - 18:05 hod. ● Požární útok - ženy  
18:30 hod.  ● Vyhodnocení soutěže 

 
Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a počtu 
přihlášených družstev. 

 



8. Pořadí nástupu na plnění disciplín 

Losování pořadí družstev na plnění disciplín bude provedeno na jednání OORR dne 
13. května 2022. 

 

Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.  

 

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih přeje soutěžícím družstvům  

mnoho úspěchů v soutěži. 

 

 

 

              Bc. Zbyšek Zuber v. r.                                     Vladimír Vozka v. r. 

       náměstek starosty OSH PJ                                                   starosta OSH PJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 

Protest 

Proti rozhodnutí rozhodčího* Proti účasti jiného soutěžícího* Proti výsledkům* 

 

Jméno a příjmení:……………………………………. SDH: …………………………… 

Text protestu: 

            

          

Čas předání protestu:….............   Podpis protestujícího: ……………….. 

Vyjádření k protestu: 

 

 

Čas předání vyjádření:………………              Podpis rozhodčího: ……………………… 

Odvolání č. 1: 

 

 

Čas předání odvolání: ……………….  Podpis protestujícího: …………………… 

Vyjádření k odvolání: 

 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: ………..  Podpis rozhodčího: ……………………… 

Odvolání č. 2: 

 

 

Čas předání odvolání:……………   Podpis protestujícího: …………………… 

Vyjádření k odvolání: 

 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: …………             Podpis rozhodčího: …………………… 

 

* Nehodící škrtněte 

Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.  



Příloha č. 2 
P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

přihlašuje                           (organizace) 

 

družstvo 
*
  …………………………………….   Jednotlivce 

*
- počet ..………………. 

 

na soutěž              

…………………………………………………………………………………………………………… 

   (název soutěže)    (místo a datum konání) 

v kategorii: profesionální hasiči  členové spolků   

k plnění disciplín: výstup na cvičnou věž , 100 m 

, štafeta 


, požární útok 

 

 

Příjmení a jméno soutěžícího 

 

Datum 

narození 

věž 

* * 

100 m 

* * 

štafeta I. 

* * 

štafeta II. 

* * 

útok 

* * 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky 

stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže. 

 

Masér-zdravotník  ……………………………        Řidič  ………………………………………. 

      příjmení a jméno            příjmení a jméno 

 

Vedoucí družstva * ……………………………      Trenér  ……………………………………… 

                                     příjmení a jméno                                                    příjmení a jméno 

  

V …………………………… dne ……………   ……………………………………………… 
        (razítko a podpis přihlašovatele) 

Poznámky:   
  Nehodící se škrtne. 

* * Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu 

soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.  

Družstvo sestává z vedoucího družstva, nejvýše 10 soutěžících, a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, 

masér-zdravotník a řidič.  

Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. 

Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 

 


