Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Brno - město

PROPOZICE
OKRESNÍHO KOLA
družstev Sborů dobrovolných hasičů SH ČMS
v požárním sportu dospělých

2018

1. Pořadatelem okresního kola v požárním sportu je SH ČMS - OSH Brno - město.
2. Soutěž se uskuteční ve sportovním areálu ZŠ Šlapanice (viz mapka v příloze č. 3)
3. Účast – družstva mužů a žen SH ČMS, na základě dodané přihlášky (příloha č.1)
4. Organizační štáb
velitel soutěže
tajemník soutěže
hlavní rozhodčí (i pro dorost)
rozhodčí disciplín (i pro dorost)
běh na 100 m, muži, ženy
požární útok, muži, ženy
sčítací komise (společná i pro dorost)
prezence
časomíra
vedoucí technické čety

-

-

Jiří Sláma
Zdeněk Vyšinka
Zdeněk Hanák
Stanislav Hrnčíř
Vítězslav Novák
Ing. Mgr. Linda Daňhelová
Lenka Pavlíková
Z. Vyšinka
PÚ - SDH Slatina, terče sklopné, běh 100m- KSH JmK
Hana Pirklová

5. Všeobecná ustanovení
a) Soutěžní družstva:
 družstva mužů a žen z SDH okresu Brno - město
 soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků.
b) Podání přihlášek
nejpozději do 17. 5. 2018 – zašlete na email oshbm@seznam.cz vyplněnou přihlášku (příloha č.1),
originál přihlášky, potvrzenou příslušným SDH, přivezete na soutěž k prezenci.
V přihlášce musí být vyznačeno, který soutěžící poběží kterou disciplínu.
V disciplíně 100 m překážek budou zaznačení soutěžící startovat dle pořadí v přihlášce.
c) Prezence
Při prezenci na soutěž vedoucí družstev:






odevzdají originál přihlášky do soutěže, kterou vedoucí družstva zaslal do 17. 5. 2018 na e-mail.
členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce. Bez úplného členského
průkazu nebude závodníkovi umožněn start.
pro kontrolu údajů musí mít všichni soutěžící při sobě průkaz totožnosti
schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně
v případě nejasností bude ke kontrole použita centrální evidence

d) Kontrola totožnosti
při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola
totožnosti závodníků.
e) Stravování
Rozhodčím a pracovníkům soutěže zajistí stravu pořadatelé.
Během dne bude možnost zakoupení občerstvení v místě soutěže.
f) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže
Zdravotní služba v místě soutěže zajištěna pořadateli. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá
přihlašovatel.

6. Technická ustanovení
Soutěž bude 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 2018 se z SHS vypouští:
Článek 13
b) pro rok 2018 se z SHS vypouští:
Pravidlo 19, Pravidla 25 – Pravidlo 61
c) pro rok 2018 se z SHS vypouští: Příloha č.1 – Příloha č.6, Příloha č.8 – Příloha č.9.
pro rok 2018 se z SHS vypouští: Obrázek č.1 – Obrázek č.7
d) pro rok 2018 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 úpravami
a doplněními uvedenými v těchto propozicích.
e) Disciplíny budou provedeny na dráze:


f)

s tartanovým povrchem v disciplíně běh na 100 m s překážkami
s travnatým povrchem v disciplíně požární útok

V disciplíně požární útok bude mít družstvo dva pokusy.
Do hodnocení se započítává čas lepšího pokusu.
Požární motorová stříkačka bude jednotná a na základně může být nastartovaná.
Bude k ní připojen přetlakový ventil dodaný pořadateli.
V disciplíně pož. útok soutěží max. 7 soutěžících (min. 5).
Upozornění:
Z prostorových důvodů bude požární útok prováděn s dopravním vedením jen ze 2 „B“ hadic,
a to pro muže i ženy.
Ze stejných důvodů bude umožněn start jen z boční čáry.

g) V disciplíně běh na 100 metrů s překážkami (pokud bude prováděna) za družstvo soutěží
6 závodníků a do hodnocení započítávají 4 nejlepší časy.
Každý závodník má dva pokusy a poběží je v jiné dráze.
h) Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu
pokusu.
i)

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní. Kromě motorové stříkačky,
která bude jednotná.

j)

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá ten, kdo je na soutěž
dodal. 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.

k) K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby.
l)

Kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i po skončení
soutěžních pokusů.

m) Soutěžící (celé družstvo) nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení
(sportovní oděv nebo PSII)
Rozhodčí a organizační pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, příp. PSII.
n) Při podání protestu či odvolání bude vybírána kauce ve výši 500,- Kč.
Protest bude přijat pouze na tiskopisu viz. příloha č.2
Poznámka:
Kauci přejímá hlavní rozhodčí. Je u něj složena do doby rozhodnutí. Je-li odvolání uznáno,
kauce se ihned vrací. Není-li odvolání uznáno, předá hlavní rozhodčí složenou kauci
pořadateli, který o tom odvolateli vystaví doklad. S kaucí pak pořadatel nakládá jako s
příjmem organizace.

o) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
p) Vedoucí kolektivů budou po celou dobu soutěže viditelně označeni visačkami dodanými
pořadateli.
q) V průběhu soutěže nebudou uznávány rekordy SH ČMS ani národní rekordy MV ČR.
7. Předpokládaný časový harmonogram soutěže
7:00 hod. zahájení činnosti pracovníků soutěže
7:30 – 8:00
8:00 – 8:45
8:45 – 8:55
9:00
9:10 – 9:20
9:30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

příjezd družstev, prezence
trénink na překážkách, možnost seznámení s jednotnou PS 12
porada rozhodčích
nástup, zahájení soutěže
porada vedoucích kolektivů
zahájení plnění disciplín dospělých v pořadí: pož. útok muži, ženy
běh na 100 metrů (bude-li pořádán) muži, ženy

vyhodnocení soutěže dospělých bude provedeno do 20 minut po skončení poslední
disciplíny
8. Pořadí nástupu na plnění disciplín
Startovní pořadí družstev rozlosuje vedení soutěže.
Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu nebo upřesnění těchto propozic dle nastalé
situace. Na případné změny nebo upřesnění budou všichni účastníci soutěže upozorněni.
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.

Bc. Zdeňka JANDOVÁ v. r.
starostka OSH Brno - město

Jiří Sláma v. r.
velitel soutěže

Přílohy: č. 1 - přihláška
č. 2 - formulář na podání protestu
č. 3 - mapka

Zpracovala OORV s použitím „Vzorových propozic“, schválených VV SH ČMS dne 22.3.2018
Propozice pro okresní kolo SH ČMS - OSH Brno - město byly projednány a schváleny na zasedání VV OSH
dne 3.4.2018

Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA
do okresního kola soutěže v požárním sportu
přihlašuje ………………………………………………………………………………………………..
(jednotka PO, organizace)
družstvo

mužů* -

žen*

na okresní soutěž v požárním sportu SH ČMS - OSH Brno - město,
konanou dne 20. května 2018
k plnění disciplín:
Příjmení a jméno závodníka

požární útok *

100 m*,

Datum
narození

100 m
**

Štafeta I
**

Štafeta II
**

útok
**

podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají
Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak
upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských
sportovních soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených
soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který
shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na
dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v
souladu s článkem 7 odst. 4 Směrnic hasičských sportovních soutěží.

Řidič: ……………………………………….
příjmení a jméno
telefon: ……………………………………….

V..............................dne......................................

Vedoucí družstva: .......................................…
příjmení a jméno
mail: ......................................…

.........................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

Poznámky:
* nehodící se škrtněte
** Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo.

Příloha č. 2
Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.

Příloha č. 2



Příloha č. 3

sportovní areál ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16
GPS: 49.1696539N, 16.7301556E

