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1.    Pořadatelem krajského kola v požárním sportu je SH ČMS – Krajské 
sdružení hasičů Plzeňského kraje.  

2.   Soutěž se uskuteční v areálu 33. ZŠ, ulice Terezie Brzkové 31, 318 00 Plzeň – 
Skvrňany za spolupráce OSH Rokycany  

3.    Účast  

– krajská soutěž - družstva mužů a žen SH ČMS, vítězové okresních 
postupových soutěží na území KSH Plzeňského kraje a vítězové krajského 
kola z r. 2017 (při splnění účasti na okresním kole v daném okrese v r. 
2018) na základě dodané přihlášky (viz. Pravidla PS – příloha č. 1)  

Pro přihlašování do všech kol postupové soutěže v PS lze využít i 
elektronickou přihlášku: elektronicky Google formulář!!!, prihlasky.dh.cz 

4.    Organizační štáb 

- velitel soutěže Volejník Jiří  

- hlavní rozhodčí Fichtl Oldřich  

- pomocník hlavního rozhodčího   

- rozhodčí disciplín   

běh na 100 m, muži PS  

běh na 100 m, ženy TA  

štafeta 4× 100 m, muži KT  

štafeta 4× 100 m, ženy KT  

požární útok, muži PJ  

požární útok, ženy PJ  

   

- vedoucí sčítací komise npor. Bc. Zuber Zbyšek, Kailová Pavla                                                                            

- zapisovatel   

- prezence pracovnice (pracovník) kanceláře KSH Pk + 1  

- komentátor   

- časomíra PJ + RO  

- vedoucí technické čety Drobička Vladimír  

 

5.    Všeobecná ustanovení 

a) Soutěžní družstva: 
– soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků. 
– krajská kola: všichni členové družstva, kteří reprezentují z titulu vítěze 

okresního kola příslušný okres, (to samé platí pro vítěze krajského kola 
z r. 2017) musí mít trvalé bydliště v tomto okrese. Cizí státní příslušníci, 
řádní členové SH ČMS, musí mít trvalé bydliště v ČR a v tomto okrese. 
Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, 
odst. 4 platné SHS 
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b) Podání přihlášek 

Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky (viz. 
Příloha níže) nejpozději do 15. 6. 2018 (na později došlé přihlášky nebude 
brán zřetel) odborné radě hasičských soutěží případně odborné radě represe: 

 písemně na adresu: kancelář KSH PK, Pobřežní 55/17, 301 00 Plzeň 

 e-mailem na adresu: zbysek.hasic@gmail.com, j.cerny2@seznam.cz               

 V případě změn odevzdá vedoucí družstva opravenou přihlášku se 
zvýrazněnou změnou při prezenci. Spolu s přihláškou odešlete stručnou 
charakteristiku družstva (max. jedna A4 )!!!!! 

 U vedoucích a řidičů uveďte na přihlášce i úplné adresy bydliště, e-mailový 
kontakt a telefonní číslo.  

 Pro disciplínu běh na 100m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo 
pořadí závodníků uvedených na přihlášce 

c) Prezence 

Při prezenci na soutěž vedoucí družstev: 

 odevzdají v případě změny ve složení družstva (oproti přihlášce zaslané 
v požadovaném termínu) – nový originál přihlášky (viz. pravidla PS – 
příloha č. 1). 

 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 k OSH nebo ke KSH, dle příslušného postupového 
kola.  

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 formou stánkového prodeje. 

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, nebo po domluvě s příslušným OSH. 

. 
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Soutěže se zúčastní družstva, která splnila podmínky postupu:  

   7 desetičlenných družstev mužů + 1 vedoucí a 1 řidič 

   1 desetičlenné družstvo mužů + 1 vedoucí a 1 řidič – vítěz kraje 2017 

   7 desetičlenných družstev žen + 1 vedoucí a 1 řidič 

   1 desetičlenné družstvo žen + 1 vedoucí a 1 řidič – vítěz kraje 2017 

   7 rozhodčích minimálně za každé OSH 

 12 členů technické čety + obsluha časomíry 2x 

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 ze SHS vypouští: Článek 13  
b) pro rok 2018 se ze SHS vypouští:  Pravidlo 19, Pravidla 25 – Pravidlo 

61 
c) pro rok 2018 se ze SHS vypouští: Příloha č. 1 – Příloha č. 6, Příloha č. 8 – 

Příloha č. 9. 
d) pro rok 2018 se ze SHS vypouští: Obrázek č. 1 – Obrázek č. 7 
e) 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 těmito úpravami a doplněními: 

1. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 1. úseku v kategorii 
ženy použita 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, 

 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. 

  

f) Disciplíny budou provedeny na dráze: 

 s tartanovým povrchem v disciplínách běh na 100 m s překážkami a 
štafeta 4x100 m s překážkami; 

 s povrchem umělá tráva v disciplíně požární útok s vodou 
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g) Disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově. 

Poznámka 

 Na okrskových a okresních kolech se uskuteční dva pokusy v PÚ, 
pokud je to z hlediska obvyklé a předpokládané účasti počtu družstev 
při provádění všech tří disciplín možné. 

 Na okrskových a okresních kolech se uskuteční povinně dva pokusy 
v PÚ, pokud se provádějí pouze dvě disciplíny požárního sportu (4 x 
100m + PÚ nebo 100m + PÚ)  

 Na krajských kolech se v disciplíně PÚ povinně uskuteční dva pokusy. 

 Na MČR bude použita společná požární stříkačka Rosenbauer Fox III. 
Použití společného stroje se doporučuje i na krajských kolech. 

 
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 kolektivů budou po celou dobu soutěže viditelně označeni. 

r)   Protest se podává ústně příslušnému rozhodčímu disciplíny, pokud protest 
není uznán, může být podáno písemné odvolání hlavnímu rozhodčímu, a to na 
předepsaném formuláři (viz příloha č. 2)      

       
           Při podání odvolání bude vyžadováno složení finanční částky 

      (kauce) v hotovosti ve výši 1000,- Kč  
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7.    Předpokládaný časový harmonogram soutěže 

07:00 - 08:00 hod. ● prezence rozhodčích 
07:00 - 08:30 hod. ● prezence soutěžních družstev  
08:20 - 08:40 hod. ● porada rozhodčích  
08:30 - 08:50 hod. ● trénink štafeta 4 x 100m – muži   
08:40 - 08:55 hod. ● porada vedoucích družstev  
09:00 - 09:10 hod. ● slavnostní nástup a zahájení soutěže  
09:20 - 10:00 hod. ● štafeta 4 x 100m - muži  
10:10 - 10:30 hod. ● trénink štafeta 4 x 100m – ženy  
10:40 - 11:30 hod. ● štafeta 4 x 100m - ženy 
11:40 - 12:00 hod. ● trénink běh na 100m s překážkami – ženy 
12:00 - 13:20 hod. ● požární útok (oba pokusy) - muži  
12:10 - 14:10 hod. ● běh na 100m s překážkami – ženy  
14:20 - 14:40 hod. ● trénink běh na 100m s překážkami - muži  
14:50 - 16:50 hod. ● běh na 100m s překážkami – muži  
15:50 - 17:10 hod. ● požární útok (oba pokusy) - ženy  
17:30 - 18:00 hod. ● slavnostní vyhodnocení a závěr soutěže  
 
Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a počtu 
přihlášených družstev. 
 
8.    Pořadí nástupu na plnění disciplín 
 

MUŽI                    ŽENY 
                 1. Rokycany   1. Tachov  
                2. Plzeň - sever   2. Plzeň - sever  

                  3. Domažlice   3. Klatovy  
             4. Tachov   4. Rokycany  

                  5. Plzeň - jih   5. Plzeň - jih  
              6. Klatovy   6. Domažlice  

                  7. vítěz 2017   7. vítěz 2017  
                        8. Plzeň - město   8. Plzeň – město  

 
 

 
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.  

 
 

 František Dlesk v.r                                                                                 Josef Černý v.r. 
vedoucí KORHS PK                                                                              starosta KSH Pk 
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Příloha č. l 

P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      
 

...........................................................................................................................…………..……………..

přihlašuje            ( jednotka PO, organizace) 
 

družstvo*  …………………………………….                          jednotlivce*- počet  .........…………... 
 

na soutěž .......................................................……............................................................……………… 

   (název soutěže)    (místo a datum konání) 

 

v kategorii:  profesionální hasiči 
 dobrovolní hasiči 

 členové občanských sdružení

  

k plnění disciplín:   100 m,  věž ,   štafeta,    požární útok 

 

Příjmení a jméno závodníka 

 

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 družstva: ...............................……......... 

                                     příjmení  a jméno                                                    příjmení a jméno 

  

 

V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 

                  (razítko a podpis  přihlašovatele) 

 

 
* * 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.  

Podle pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 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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Příloha č. 2  
 

ODVOLÁNÍ  

PROTI:  hodnocení/průběhu *  Výsledkům * Účasti *  

 

Jméno a příjmení  

vedoucího družstva/  
 družstvo jednotlivce:   

Text odvolání:        
 

      

 
   

    

         

Podpis vedoucího Čas převzetí odvolání:   
družstva/jednotlivce:  

   Podpis hlavního rozhodčího Vyjádření 

odvolací komise:  

   

 
   

    

   

 

    

         

Čas předání Podpis hlavního rozhodnutí:  

 rozhodčího:  

         

* Nehodící se škrtněte    
   

Text pište hůlkovým 
písmem.      

 

            

   

 
   

    
 
   
 
   
 
   

     

 

 

 


