
SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih 

Pokyn pro konání základních kol hasičských soutěží v klasické soutěži 
a požárním sportu SDH 

 
 
Termín soutěží: Soutěže proběhnou do nejpozději do 31. července 2022. 
 

I. 
 

KLASICKÁ SOUTĚŽ 
 
     Základní kola proběhnou podle Pravidel klasické soutěže.  
Pro rok 2022 je v základním a I. kole klasické soutěže upuštěno od losování při plnění disciplíny 
požární útok.  
Při požárním útoku se nepoužívá přetlakový ventil. 
 
Rozsah soutěže:  
Štafeta 7 x 50 M a požární útok - dle Pravidel klasické soutěže, Směrnice hasičských 
sportovních soutěží pro muže a ženy (dále jen „SHS“), včetně všech platných dodatků SHS. 
 
Postupový klíč do I. kola:  
Do I. kola postupují družstva v kategorii Muži a Ženy, která se zúčastnila základních kol v roce 
2022, která byla provedena v souladu s organizačním zajištěním pro pořádání základních kol 
v roce 2022. To znamená, že byly plněny disciplíny klasické soutěže (požární útok a štafeta 7 
x 50 metrů). 
 
V kategorii Muži: Družstvo SDH, které se umístilo v základním kole na 1. - 3. místě.  
V kategorii Ženy: Soutěže se mohou zúčastnit všechna družstva, která se zúčastnila 
základních kol v roce 2022 v klasické soutěži. 
 
Vítězové I. kola klasické soutěže v roce 2019 obou kategorií, která se musí zúčastnit 
základního kola v roce 2022. 
Do I. kola postupují družstva v kategorii Muži a Ženy, která se řádně přihlásí (podáním 
přihlášky z portálu OSH PJ nejpozději do 12. srpna 2022.  
 

POZOR!  
Na došlé přihlášky po 12. srpnu 2022 nebude pořadatelem brán zřetel. 
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                                                                                 II. 
 

                                                   POŽÁRNÍ SPORT 
 

     Základní kola budou 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) pro rok 2021 se rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního 
sportu a Technickou přílohu pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018 s 
těmito úpravami a doplněními: 
a) V disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 1. úseku v kategorii muži a ženy použita 
překážka „okno“. 
b) V disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4. úseku v kategorii muži a ženy 
přenášen PHP (pro obě kategorie jednotný). 
c) V disciplíně běh na 100 m s překážkami se do celkového hodnocení družstva započítávají 
lepší pokusy čtyř závodníků. 
 
Rozsah soutěže:  
Soutěž se musí skládat minimálně ze dvou disciplín Pravidel požárního sportu (SIAŘ GŘ HZS 
ČR č. 10/2018), Technických příloh Pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 
2018 (požární útok a štafeta 4 x 100 m, nebo požární útok a běh 100 m s překážkami). 
O celkovém pořadí družstev rozhodne součet bodů dosažených družstvem ve všech 
disciplínách. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. Počty dosažených bodů 
v jednotlivých disciplínách odpovídají dosaženému pořadí. 
 
Postupový klíč do I. kola:  
Do I. kola postupují družstva v kategorii muži a ženy, která se řádně přihlásí (podáním 
přihlášky z portálu OSH PJ nejpozději do 25. dubna 2022.  
 

POZOR!  
Na došlé přihlášky po 25. dubnu 2022 nebude pořadatelem brán zřetel. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 

1)  Termíny okrskových (základních) kol s organizačním zabezpečením soutěže zaslat 
písemně nebo elektronicky na kancelář OSH PJ, osh.plzenjih@volny.cz a 
zbysek.hasic@gmail.com nejpozději do 1. března 2022. 
 

2)  Výsledkové listiny ze základních kol včetně kopií přihlášek jednotlivých družstev a 
zprávou o soutěži v požárním sportu nebo klasické soutěži budou zaslány elektronicky 
na předepsaných formulářích (k dispozici na webu www.oshpj.cz) na adresy 
osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com nejpozději do 14 dnů po ukončení 
základního kola jednotlivého okrsku.  
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SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih přeje soutěžícím sborům  

mnoho úspěchů v soutěži. 
 

Za finanční podpory: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Bc. Zbyšek Zuber v. r.                                          Vladimír Vozka v. r. 
  náměstek starosty OSH PJ                                                                        starosta OSH PJ 
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Přílohy: 

                            PŘIHLÁŠKA                    
na klasickou soutěž a prohlášení o zdravotním stavu soutěžících 

 
   Originál přihlášky doručit pořadateli nejpozději v den konání soutěže. 

*************************************************************************** 
                                                                               

-------------------------------------------------- přihlašuje -----------------------------------------------    
(organizace)        (druh soutěže) 

 

                                                                            MUŽI *      -         ŽENY* 

-------------------------------------------------------      -----------------------------------------------        
               ( datum a místo konání )                ( kategorie)   

 
Prohlašuji, že nemám žádné zdravotní potíže, a mohu startovat na shora uvedené soutěži. 

 

Příjmení a jméno Datum narození Bydliště Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

ŠTAFETA POŽÁRNÍ ÚTOK 

Úsek Příjmení a jméno Číslo Příjmení a jméno 

1  velitel  

2  strojník  

3    

4    

5    

6    

7    

    

* nehodící škrtni 
 
Trenér družstva .................................                       Vedoucí družstva ....................................... 
 
V ........................................... dne ........................................  
                                                                                                                                                        Razítko a podpis 
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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. 
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Tento protokol se použije na požární sport a klasickou soutěž.  
 

ODVOLÁNÍ 

PROTI: hodnocení/průběhu * Výsledkům * Účasti * 

Jméno a příjmení 
vedoucího družstva/          

jednotlivce:  
  družstvo   

Text odvolání:        

  

        

Čas převzetí odvolání:    
Podpis vedoucího 

družstva/jednotlivce:  
  

   Podpis hlavního 
rozhodčího 

  

Vyjádření odvolací komise: 
  

        

Čas předání 
rozhodnutí:  

  
Podpis hlavního 

rozhodčího:  
  

        

* Nehodící se škrtněte       

Text pište hůlkovým písmem.       
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Zpráva o soutěži v požárním sportu a klasické soutěži 
 
 
 Pořadatelé postupových soutěží - základních kol zašlou kanceláři OSH neprodleně po 
ukončení postupové soutěže zprávu o výsledcích soutěže. Zpráva o soutěži nenahrazuje vydání 
kompletních výsledkových listin apod.  
 

o b s a h  z p r á v y 
 

1)  Název soutěže, místo a datum konání. 
2)  Pořadatel (é) soutěže. 
3)  Celkové pořadí družstev hodnocených v příslušné kategorii, včetně celkového času 

dosaženého jednotlivými družstvy v soutěži. 
4)  Celkové umístění jednotlivců (příjmení, jméno a jednotka PO) hodnocených v příslušné 

kategorii nejméně na 1. až 30. místě, včetně celkového času dosaženého těmito 
jednotlivci.  

5)  Zda došlo na soutěži ke zranění soutěžícího, u kterého lze předpokládat pracovní 
neschopnost.  Pokud ano, pak uvést přihlašovatele zraněného soutěžícího.  

6)  Zda byl ze soutěže někdo vyloučen (soutěžící, rozhodčí). Pokud ano, pak uvést základní 
informaci o důvodu vyloučení. 

7)  Jména rozhodčích disciplín a hlavního rozhodčího. 
8)  Podpisy hlavního rozhodčího a velitele soutěže. 
9)  Seznam příloh. 
 
 

K této zprávě uvede hlavní rozhodčí soutěže své stanovisko zejména: 

a)  zda soutěž byla provedena v souladu s pravidly požárního sportu, 
b)  zda potvrzuje pořadatelem uvedené výsledky. 


