Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Karviná
se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizační zabezpečení
okresní soutěže v požárním sportu v kategoriích dorostu, mužů a žen
okresu Karviná v roce 2016
K zabezpečení přípravy soutěže na odpovídající úrovni a jejího hladkého a kvalitního průběhu vyhlašuje pořadatel následující
propozice soutěže.

POŘADATEL:
DATUM A MÍSTO:

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Karviná
neděle 22. května 2016 – stadion ul. Na Frýdecké, Český
Těšín

VEDENÍ SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI
VELITEL SOUTĚŽE:

Tomáš Urbanczyk

TAJEMNÍK SOUTĚŽE:

Ing. Marcel Dal

HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK: Alena Karbanová, Martina Janíková
HLAVNÍ ROZHODČÍ:

Marek Ťápal

ROZHODČÍ DISCIPLÍN:

štafeta 4x100m –
100m překážek –
požární útok –
Raš Roman
dvojboj dorost – Grygerková Jana
testy dorost Urbancová Jana

VEDOUCÍ TECHN.SKUPINY:

Václav Ferfecký

TECHNICKÁ SKUPINA:

okrsek Bohumín

SČÍTACÍ KOMISE + POČÍTAČ:

SDH Havířov Město

HLASATEL :

Ing. Dan Kyška

RADIOSTANICE:

zajistí okrsek Bohumín pro velitele soutěže,
vedoucího tech. skupiny, hl. rozhodčí, rozhodčí
disciplín, hlasatele, sčítací skupinu, časomíru
(min.7ks)

ČASOMÍRA, PŘEKÁŽKY A
NÁŘADÍ:
STRAVOVÁNÍ:

okrsek Český Těšín a OSH Karviná
v průběhu
soutěže
Legastrobatum s.r.o

bude

vydávána

strava

-2DOPRAVA:

na vlastní náklady družstev

POJIŠTĚNÍ:

soutěžící a ostatní účastníci soutěže jsou pojištění
svým členstvím v SH ČMS
Luděk Rechberg, zajistí ČČK Bohumín

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:
POVRCH DRAH:

běh na 100 m a štafeta 4 x 100ms překážkami, dvojboj
-tartan požární útok - umělá tráva (zákaz používání
Obuv-tretry)

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Ihned po kvalifikaci na okresní soutěž, nejpozději do 10. května 2016 bude vyplněná
přihláška č. 1 (příloha č. 1 platné Směrnice Hasičských Soutěží SH ČMS) s datem narození a
podpisy účastníků, zaslaná na OSH Karviná. Přihlášku č.2 si družstva přivezou na soutěž k
prezenci.
2. Soutěže se zúčastní soutěžní družstva mužů a žen SDH okresu Karviná, která se zúčastnila
svých okrskových kol. Družstva budou mít maximální počet 10 osob včetně vedoucí družstva.
Na disciplínu 100 m s překážkami se mohou přihlásit i jednotlivci z řad SDH z trvalým
bydlištěm v okrese Karviná, kteří se okresního kola neúčastní. Podmínkou je zaslání přihlášky
podle bodu 1. tohoto organizačního zabezpečení. Přihláška musí být potvrzená sborem, který
jednotlivce vysílá.
3. Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválené VV
SH ČMS s účinností od 1.1.2012 I. a II. část a dodatky schválené VV SHČMS dne 26. 11.
2015 s účinnosti od 1. 1. 2016 (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011).
Pokud bude žena nebo muž startovat taká za dorostence, bude na přihlášce na konci jeho
jména označení - D.
Podmínky DOROST
1A. Do 10. května. 2016 bude vyplněná přihláška č. 1 s datem narození a podpisy
účastníků, zaslaná na OSH Karviná. Přihlášku č.2 si družstva přivezou na soutěž k prezenci a
nahlásí případné změny.
2A. Soutěže se zúčastní soutěžní družstva dorostenců a dorostenek SDH okresu Karviná, a
dále jednotlivců ve věku 13 – 18 let. Družstva budou mít maximální počet 7 závodníků. Počet
vyslaných jednotlivců není omezen.
Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev/jednotlivců: - kopii přihlášky do soutěže,
kterou soutěžící SDH zaslal na OSH Karviná. Na základě osobní kontroly totožnosti OP/ pasu
a předložení členského průkazu SH ČMS člena s fotografií a potvrzením o zaplacení
členského příspěvku za rok 2016 bude závodníkovi nalepen identifikační pásek. Bez
neúplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.
Schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole taktéž osobně (je v jeho držení)
3A. Soutěž bude provedena dle směrnic pro celoroční činnost dorostu platných od 1.9.2007
včetně platných dodatků.
Pokud bude dorostenec - dorostenka startovat také za muže nebo ženy, bude na
přihlášce na konci jeho jména označení - M nebo Ž.

-34. Upřesnění pro jednotlivce dorostu 100 m s překážkami:
Kategorie starší (17-18 let, tzn. ročníky 1998-99)
Začíná se disciplínou 100m, poběží po odběhnutí družstev, vždy na konci pokusů. (1. pokus –
družstva dospělých, družstva dorostu, jednotlivci - starší, 2. pokus družstva dospělých,
družstva dorostu, jednotlivci). Předpoklad 2 dráhy.
Kategorie střední (15-16let, tzn. ročníky 2000-2001) a mladší (13-14, tzn. ročníky 2002-03)
dorost poběží po ukončení stovek mužské a ženské kategorie. V jednom rozběhu 2 závodníci,
jeden dorostenec, jedna dorostenka.
5. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:
soutěžící - sportovní oděv, pracovní stejnokroj, (celé družstvo bude ustrojeno jednotně)
rozhodčí - vycházkový stejnokroj SH ČMS. Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení
nastoupí všichni rozhodčí v předepsaném stejnokroji (sako, čepice, kravata) pokud velitel
neudělí výjimku vzhledem k počasí.
6. K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby
splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.
7. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorové stříkačky bez
viditelných úprav (viditelné úpravy se nevztahují na výfuk a sání) pokud pořadatel neurčí
jinak. Proudnice pro disciplínu požární útok budou pro všechny jednotné včetně dorostu –
dodá OSH Karviná. Přetlakový ventil na disciplínu požární útok dodá OSH Karviná (2 ks)
8. 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 Směrnici
hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
9. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži může být provedena před
provedením pokusu nebo i ihned po ukončení pokusu. Nářadí k požárnímu útoku, projde
kontrolou před zahájením disciplíny PÚ. Měření hadic proběhne namátkově po ukončení
útoku.
10. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:
Štafeta 4 x 100 m s překážkami, lze postavit dvě čtyřčlenné štafety, každý závodník startuje
pouze jednou, to neplatí u družstev dorostu. Běh na 100 m – max. 8 soutěžících, započítává se
6 nejlepších časů, jsou povoleny dva pokusy. Požární útok min. 5 soutěžících – max. 7
soutěžících, platný je pouze jeden pokus.
11. Průběh:
Štafety 4 x 100m s překážkami proběhnou jako první, začne dorost a dorostenky, ve dvou
drahách, poté muži a ženy, zároveň ve dvou drahách současně, tj. jedna dráha pro muže a
druhá dráha pro ženy. Před startem štafety 4 x 100m nastoupí celé družstvo součastně ke
kontrole.
Při disciplíně 100m s překážkami budou nejprve startovat ženy a dorostenky ve třech drahách,
po ukončení jejich pokusů bude probíhat běh 100 m s překážkami mužů a družstva dorostenců
a zároveň začnou požární útoky žen a dorostenek. Po skončení 100 m s překážkami mužů
začne kategorie jednotlivců dorost, muži následně začnou požární útok. Přesun PS 12 či
jiných věcí po tartanu je povoleno pouze na vozíku s bantamovými koly, použít vozík s
tenkými plnými koly je ZAKÁZÁNO

Na závěr pak bude následovat disciplína dvojboj. Testy dorostenců průběžně dle volného
prostoru.

-4 12. Disciplíny dorostu
Štafeta 4 x 100 m
100 m překážek
Dvojboj
Testy PO
Požární útok

družstva
družstva+ jednotlivci
dva pokusy, pořadí dorostenci, dorostenky
družstva+ jednotlivci
družstva

13. Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době přípravy
pokusu.
Technické
podmínky
k postupovým
hasičským
soutěžím
viz:
http://www.dh.cz/dokumenty/souteze/pozarni_sport/priloha12012.pdf

14. Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev: - kopii přihlášky do soutěže, kterou
soutěžící SDH zaslal ihned po ukončení okrskového kola na OSH Karviná. Na základě osobní
kontroly totožnosti - občanského průkazu nebo pasu a předložení členského průkazu SH ČMS
člena s fotografií platné zejména pro dorost zapsaného na platnou přihlášku do příslušného
postupového kola družstva a potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2016 bude
závodníkovi na ruku připevněn identifikační pásek. Bez neúplného členského průkazu
nebude závodníkovi umožněn start.
Schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole taktéž osobně (je v jeho držení)
15. Při nástupu na plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, bude prováděna
kontrola identifikační pásky (bez předložení nebo porušení IP nebude závodníkovi umožněn
start).
U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.
16. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
17. Hodnocení výkonů:
Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách.
Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. V disciplíně štafeta 4 x 100 m s
překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe umístěné štafety družstva. Pořadí
družstva štafet se hodnotí podle dosažených časů. V disciplíně běh na 100 m rozhodne o
pořadí družstva součet lepších časů šesti nejlépe umístěných členů družstva. Disciplína
požární útok se hodnotí podle dosažených časů. Soutěžní družstva nebo jednotlivci, jejichž
pokus na disciplíně byl hodnocen jako neplatný, se v hodnocení této disciplíny zařadí před
soutěžní družstva, která k plnění disciplíny nenastoupila a obdrží body za umístění následující za
posledním z družstev s platným pokusem.
Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů.
Dorost: postoupit do vyššího kola nemůže však družstvo, které absolvovalo podzimní kolo
jako smíšené nebo jej neabsolvovalo vůbec.

-518. Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) v
hotovosti ve výši: - 100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu
rozhodčímu,- 500,-Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu,- 1.000,- Kč při odvolání k
odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího) Protest se podává písemně (dle
přílohy č. 8 Směrnice hasičských soutěží), formuláře k podání protestu budou k dispozici u
prezence.
19. Během soutěže musí závodníci dodržovat zásady slušného chování a zdržet se
jakýchkoli vulgárních vyjadřování. Po prvním napomenutí rozhodčím může být
závodník nebo i celé družstvo vyloučeno ze soutěže.

21. Pořadí družstev:
Rozlosování bude provedeno na OSH Karviná dne 16. 5. 2016 pomocí počítačového
programu. V případě, že se družstvo odhlásí ze soutěže v době po rozlosování (tj. od 16. 5.
2016 až do začátku okresního kola), tak se toto družstvo z pořadí škrtá a všechny družstva
pod ním se posouvají výše v pořadí. Všechna přihlášená družstva budou o pořadí informována
ihned po rozlosování na stránkách sdružení. Po rozlosování budou družstva obeznámená s
daným časem k prezentaci, (příklad tj. od 7:00 Bohumín, 7:15 Havířov atd.). Družstvu, které
se nedostaví k prezenci ve stanovený čas, bez řádné omluvy nebude umožněn start.
22. Odměny nejlepším:
V případě vyhodnocení cen nejlepším dorostencům, budou předány poháry a diplomy.
U kategorie M + Ž bude za první místo fin. odměna 3.000,-Kč diplom a pohár, za
2.místo - 2.000,-Kč diplom a pohár, za 3.místo - 1.000,-Kč diplom a pohár
ČASOVÝ ROZVRH SOUTĚŽE:
07:00 – 07:55
08:00 – 08:15
08.20 – 09.20
09:40 – 10:00
10:00 – 13:00

prezence, trénink na štafetu 4 x 100 m s překážkami
nástup, zahájení soutěže
štafety 4 x 100 m s překážkami dorost, muži, ženy
trénink na běh 100 m s překážkami
100 m s překážkami (dorost, ženy, muži a dorost jednotlivci) a dvojboj
jednotlivci
11:20 – 14:45 požární útok (dorost ženy, muži) a dvojboj jednotlivci
15:00
vyhlášení výsledků, závěrečný nástup
Časový harmonogram může být v průběhu soutěže upřesněn podle
počtu zúčastněných družstev a počtu druhých pokusů.
Do krajského kola v PS, které se koná v termínu 18-19. června 2016 postupuje pouze
vítězné družstvo v kategorii mužů a vítězné družstvo v kategorii žen.
U dorostu postupují vítězné družstvo a u jednotlivců vítězové jednotlivých kategorií
postupová soutěž se koná 4. 6. 2016 v Opavě.

-6Výše uvedené propozice byly dne 13. dubna 2016 projednány na OORR a navrženy na
schválení VV OSH Karviná dne 20. dubna 2016. Rozpis dalších rozhodčích na jednotlivých
stanovištích bude doplněn po školení rozhodčích, které proběhne ve čtvrtek 19. 5. 2016 na
stanici Havířov, odpovědný vedoucí sekce rozhodčích Ťápal Marek a na HZS v Karviné dne
11. 5. 2016, odpovědný vedoucí sekce rozhodčích pro MH Dal Marcel.

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, popř. hlasatelem.
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.

Tomáš STEFAN v.r.
starosta OSH Karviná

Lumír JABLECKÝ v.r.
vedoucí odborné rady represe

