Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA

družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS
v požárním sportu

2021
SOUTĚŽ PROBĚHNE ZA FINANČNÍ PODPORY

Klatovy 26. června 2021

Organizační zabezpečení II. kola v požárním sportu Plzeňského kraje
Pořadatel soutěže: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje
Organizátor soutěže: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Klatovy
Termín a místo konání: 26. června 2021 – Atletický stadión města Klatovy, Nerudova ulice 721,
339 01 Klatovy, GPS 49⁰23'41.567''N, 13⁰16'40.645''E

Organizační štáb:
Velitel soutěže: Josef Noha (KT)
Hlavní rozhodčí: František Dlesk (KT)
Rozhodčí disciplín:
Běh na 100 m s překážkami – Muži: Kamil Hanus (PS)
Běh na 100 m s překážkami – Ženy: Kamil Hanus (PS)
Štafeta 4 x 100 m – Muži: Josef Veith (KT)
Štafeta 4 x 100 m – Ženy: Josef Veith (KT)
Požární útok – Muži: Milan Klečka (KT)
Požární útok – Ženy: Milan Klečka (KT)
Časomíra: OSH Klatovy – měření PÚ
OSH Plzeň - jih - měření štafeta 4 x 100 m a běh na 100 m s překážkami
Hlavní časoměřič: Zbyšek Zuber (PJ)
Vedoucí sčítací komise: Zbyšek Zuber (PJ)
Hlasatel: Jan Adamec
Prezence: pracovnice OSH Klatovy, + 1
Vedoucí technické čety: Miloslav Rajtmajer (KT), + 10 členů

Každé OSH najmenuje 6 rozhodčích, které nahlásí na KSH PK nejpozději do 24. června 2021
Ubytování: nebude zajištěno, ani nijak řešeno
Stravování: pro soutěžící, rozhodčí, pořadatele a hosty zajistí OSH Klatovy.
Doprava na soutěž: na vlastní náklady (zajistí SDH po dohodě s OÚ a nahlášením techniky mimo dosah
zřizovatele na KOPIS HZS Pk).
Zdravotní služba: pořadatel zajistí po celé konání soutěže zdravotní službu v odpovídajícím rozsahu.
Všeobecná ustanovení:
1) Soutěže se zúčastní družstva mužů a žen SH ČMS, vítězové okresních postupových soutěží na území
KSH Plzeňského kraje nebo nanominovaná družstva za jednotlivá OSH Plzeňského kraje
v kategoriích mužů a žen. Dále se soutěže zúčastní vítězové Krajského kola v požárním sportu v roce
2019.

Soutěžní družstva mužů a žen sestávají z max. deseti závodníků, jednoho vedoucího a jednoho řidiče.
Soutěže se dále účastní rozhodčí, členové štábu, členové technické čety.
2) Přihlašovatelé soutěžních družstev zašlou řádně vyplněné přihlášky z portálu
SH ČMS (https://prihlasky.dh.cz) nejpozději do 22. června 2021. V přihlášce se uvede zaslání
přihlášky také na e-mailovou adresu hasici@kshpk.cz a zbysek.hasic@gmail.cz V případě změn
odevzdá vedoucí družstva opravenou a řádně vyplněnou přihlášku při prezenci. Spolu s přihláškou
odešlete stručnou charakteristiku družstva (max. jedna strana A4).
Pro disciplínu běh na 100m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo pořadí závodníků
uvedených na přihlášce.
Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel.
Přihláška přes tento web nebude brána jako originál.
3) Při prezenci na soutěži vedoucí družstva odevzdá originál přihlášku (orazítkovanou s podpisem
starosty).
Předloží členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného
postupového kola s fotografií. Bez neúplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.
Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.
Předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce ke kontrole příslušnosti ke
KSH.
Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola
totožnosti závodníků.
Hygienické podmínky: Vedoucí družstev musí předložit přiložené formuláře (Čestné prohlášení), kde
potvrzuje negativnost všech členů družstva včetně jeho samého ohledně nákazy na COVID - 19. Pokud
vyplněný formulář nepřiveze, nebude připuštěn k soutěži. Celá soutěž bude probíhat bez diváků a
hostů. Musí se dodržovat veškerá epidemiologická a hygienická opatření a samozřejmě pokyny
pořadatelů soutěže, aby celá soutěž mohla proběhnout dle aktuálních hygienických nařízení.
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-1/172011) včetně vydaných dodatků s těmito odchylkami a doplněními:
a)
b)
c)
d)
e)

pro rok 2021 se ze SHS vypouští:
Článek 7 a 13
pro rok 2021 se ze SHS vypouští:
Pravidlo 19, Pravidla 25 – Pravidlo 61
pro rok 2021 se ze SHS vypouští:
Příloha č. 1 – Příloha č. 6, Příloha č. 8 – Příloha č. 9.
pro rok 2021 se ze SHS vypouští:
Obrázek č. 1 – Obrázek č. 7
pro rok 2021 se rozsah SHS rozšiřuje o platná Pravidla požárního sportu a Technickou přílohu
pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018 s těmito úpravami a doplněními:
1. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami se v krajském kole na 1. úseku v kategorii muži a
ženy připouští překážka „okno“.
2. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4. úseku v kategorii muži a ženy přenášen
PHP.
3. Pravidlo 26 – Národní rekordy a jejich ověřování se rozšiřuje o tyto body:
3. 1. SH ČMS přebírá a zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.dh.cz) uznané
rekordy zveřejněné na stránkách HZS ČR (www.hzscr.cz).
3. 2. SH ČMS dále eviduje a uznává navíc národní rekordy v souladu s pravidlem 26 pravidel
PS dosažené v těchto případech:
• kdy je na 4. úseku štafety v kategorii dobrovolní hasiči – členové spolků muži
v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami na 4. úseku přenášen hasicí přístroj,

•

f)

V případě žádosti o uznání rekordu v disciplínách uvedených v bodu 3.2 pořadatel zašle
elektronicky protokol o národním rekordu neprodleně po ukončení soutěže na Kancelář
SH ČMS.

disciplíny budou provedeny na dráze:
−
−

s tartanovým povrchem v disciplínách běh na 100 m s překážkami a štafeta 4x100 m
s překážkami;
s travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou (základna na tartanu);

g) disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově,
h) nebude prováděna disciplína výstup do IV. podlaží cvičné věže,
i)

značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu pokusu,

j)

družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní – výzbroj,

k) ruční hasicí přístroj dodá pořadatel,
l)

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,

m) kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i po skončení
soutěžních pokusů,
n) soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení. Rozhodčí a organizační
pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, příp. PSII,
o) pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme
a nevyčlení místo na jejich odkládání,
p) vedoucí a trenéři družstev budou po celou dobu soutěže viditelně označeni.
1) Časový harmonogram soutěže:
07:00 – 08:30 prezence soutěžících družstev
08:20 – 08:40 porada rozhodčích
08:30 – 08:50 trénink štafeta 4 x 100 m – muži
08:40 – 08:55 porada vedoucích družstev
09:00

zahájení soutěže

09:15 – 10:00 4 x 100 m – muži
10:15 – 10:30 trénink štafeta 4 x 100 m – ženy
10:35 – 11:30 štafeta 4 x 100 m – ženy
11:40 – 12:00 trénink běh na 100 m s překážkami – ženy
12:00 – 13:20 požární útok (dva pokusy) – muži
12:10 – 14:10 běh na 100 m s překážkami – ženy
14:20 – 14:40 trénink běh 100 m s překážkami – muži
14:50 – 16:50 běh na 100 m s překážkami – muži
15:00 – 16:10 požární útok (dva pokusy) – ženy

17:00

závěr soutěže a vyhodnocení

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

2) Pořadí nástupu na plnění disciplín:
Muži

1. DO
2. PJ
3. KT
4. RO
5. PS
6. Obhájci z roku 2019
7. TA
8. PM

Ženy

1. DO
2. KT
3. PJ
4. RO
5. PS
6. Obhájci z roku 2019
7. TA
8. PM

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovaly veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Další informace a
případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při prezenci a následných poradách.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje
přeje všem soutěžícím mnoho úspěchů.

Josef Černý v.r.
starosta KSH Pk

Bc. Zbyšek Zuber v.r.
vedoucí KORR

