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1. Pořadatelem Okresního kola a Putovního poháru starosty  OSH Ostrava  
      v požárním útoku je SH ČMS – OSH Ostrava – město.  

 
2. Soutěž se uskuteční v sobotu 28. dubna 2018  v areálu HS Poruba – Martinovská   
     ulice, přípravu areálu zajistí OORV Ostrava  
 
3. Účast  – soutěžní družstva mužů a žen SDH Ostrava na základě dodané přihlášky  
     (viz. příloha č.1) 

 
4. Organiza ční zabezpe čení 

 
      - velitel sout ěže 
      - tajemník sout ěže 
  

Ing. Tomáš Lefner 
Ing. Jan Peterek 

SDH Nová Ves  
SDH Michálkovice 
 

- hlavní rozhod čí Bc. Martin Čech SDH Horní Datyně 

- rozhod čí disciplín  Zbyněk Slováček  SDH Pustkovec  

- startér  Rostislav Kupka SDH Martinov 

- závodčí Ladislav Čabla SDH Přívoz  

- měření, vážení,  Vítězslav Ovčáčik SDH Zábřeh 

  kontrola závodník ů   

- rozhod čí 17 členů SDH 
 

zajistí velitelé okrsku 
 

      - komentátor  Ing. Ivo Adámek SDH Muglinov 
 

      - časomíra  2 příslušníci HZS MSK  
   
      - technická četa Petr Blahut                   SDH Stará Bělá 
 členové  zúčastněných SDH 
         

 

5.  Všeobecná ustanovení 
 

a) Podání přihlášek 
 

      Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky (viz.příloha     
      níže) nejpozd ěji do 23.dubna 2018  odborné radě velitelů: 

• písemně na adresu SH ČMS Ostrava – město, Výškovická 40, 700 44  Ostrava 
– Zábřeh 

• e-mailem na adresu: radavelitelu@oshov.cz  

• (tištěnou, potvrzenou přihlášku následně předejte při prezentaci)  
 
     Startovní pořadí družstev bude rozlosováno v pondělí 23.4.2018 za účasti velitele  
     soutěže a hlavního rozhodčího po dodání přihlášek.  
 Pro disciplínu běh na 100m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo  
     pořadí závodníků uvedených na přihlášce 
   
b) Prezence 
 

Prezence účastníků běhu na 100m s překážkami a štafeta 4x 100m s překážkami  
       bude probíhat v sobotu 28. dubna do 8.30 hodin v areálu HS Poruba. Při  
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       prezenci předloží vedoucí družstev členské průkazy SH ČMS (včetně fotografií) 
       všech členů zapsaných na platné přihlášce. Každý závodník je rovněž povinen  
       předložit na vyžádání doklad totožnosti, ke kontrole příslušnosti k OSH, v případě  
       přestupu i schválený přestupní lístek. Prezence družstev pro Putovní pohár  
       starosty OSH v požárním útoku bude probíhat do 10.30 hodin. 

 
 

c) Stravování 
 

Přihlášená družstva (všichni členové SDH uvedení na přihlášce) startující  
       v disciplínách běh na 100m s překážkami a štafeta 4x100m s překážkami mají  
       zajištěnu stravu v místě konání soutěže. V případě, že řádně přihlášené družstvo  
       stravu neodebere, budou mu náklady spojené se zajištěním stravování  
       vyúčtovány . Družstva startující jen v disciplíně požární útok, nemají stravu  
       zajištěnu! 

 

d) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků  soutěže 
 

Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.  
 

e) Doprava 

Vlastní na náklady vysílajícího SDH. 

 
f) Rozhodčí 

Sbor rozhodčích pro dopolední program běh na 100m s překážkami a štafetu 
4x100m s překážkami (mimo organizačního štábu) zajistí příslušné okrsky 1 - 5 
v následujících počtech: 
okrsek 1 – 2 rozhodčí  
okrsek 2 – 4 rozhodčí  
okrsek 3 – 3 rozhodčí  
okrsek 4 – 6 rozhodčích  
okrsek 5 – 2 rozhodčí 
Informace o nominovaných rozhodčích předají starostové jednotlivých okrsků do 
23.4.2018 na adresu radavelitelu@oshov.cz   
 

 
6.  Technická ustanovení 
 

     Soutěž bude provedena podle platných nových Pravidel požárního sportu (dále jen    
    „Pravidla“) s těmito odchylkami a  doplněním: 
 

a) 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 dlažbě); 
 

b) Disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově. Muži – 3ks hadice B, ženy 2ks  
     hadice B. Veškeré nářadí – dle platných pravidel PS. Přilby na požární útok  
     nemusí být stejné barvy. 
 
c) Soutěžní materiál vlastní s výjimkou RHP práškového na čtvrtém úseku štafety  
      4x100m s překážkami který bude přenášen. RHP práškový dodá pořadatel. Na  
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      I.úseku štafety žen, bude použita překážka s oknem. 
 

d) Účast na soutěži: 
Soutěžní družstvo pro okresní kolo v PS je maximálně třináctičlenné. Sestává z  

       vedoucího družstva, max.10 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými  
       mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič. V jednotlivých disciplínách požárního  
       sportu za soutěžní družstvo soutěží:   

a) v běhu na 100 m s překážkami 6 soutěžících; 
b) ve štafetě 4x100 m s překážkami 2 čtyřčlenné štafety; žádný člen soutěžního 

družstva nesmí běžet v obou štafetách; 
c) v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplinu je možné 

absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími; 
d) nebude prováděna disciplína výstup do IV. podlaží cvičné věže; 
 

e) Hodnocení výkonů: 

1) Hodnocení výkonů družstev, štafet a jednotlivců se provádí v disciplínách a         
     kategoriích uvedených pořadatelem v propozicích soutěže. 
 
2)  V disciplínách požárního sportu se pro soutěž „okresní kolo v PS“ hodnotí: 
     a) celkové pořadí družstev. 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. 

 
3)  V disciplíně požárního sportu se pro soutěž „Putovní pohár starosty OSH“ 

hodnotí: 
      a) pořadí družstev v disciplíně požární útok s vodou 
 b) nejlepší tři družstva v každé kategorii budou oceněna  
 

    4) O celkovém pořadí dvou nebo více družstev se stejným součtem bodů  
            rozhoduje lepší umístění v požárním útoku. Pokud umístění těchto družstev  
            budou stejná i v požárním útoku, budou v celkovém pořadí shodně hodnocena  
            na dvou nebo více po sobě následujících místech.  

 
5)  Pro všechny disciplíny platí, že v případě umístění dvou nebo více družstev při  

            stejném pořadí, budou družstvům započítány do celkového umístění body  
            odpovídající poslednímu pořadí (následující umístění se nepřiřazuje).  
            Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva  
            na poslední přihlášené pozici. Toto platí pro všechna družstva, která danou   
            disciplínu nesplnily.  

 
6) V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva  

            součet lepších časů čtyř nejlépe umístěných členů družstva.  
 
7) V disciplíně štafeta 4x100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva  

                dosažený čas lépe umístěné štafety družstva. Pokud jsou dosažené časy  
                lepších štafet stejné, pak o pořadí družstva rozhoduje součet obou štafet.  
 

8)   Pořadí štafet se hodnotí podle dosažených časů. 
 
9)  V disciplíně požární útok se hodnotí umístění podle dosažených časů.  
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10)V disciplíně běh na 100 m s překážkami se stane vítězem soutěžící, který  

            dosáhne nejlepšího času. V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhnou  
            stejných lepších časů, rozhodne o jejich umístění součet časů z obou pokusů.   
            Bude-li i tento výsledek stejný, budou soutěžící hodnoceni na stejném pořadí. 

 
h)   Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej 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 a schválené. 

 
i)   Kontrola technických parametrů soutěže bude namátkově prováděna před i po 

skončení soutěžních pokusů. 
 

j)   Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení. 
Rozhodčí a organizační pracovníci ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS, příp.        
PSII. 

 
7.  Předpokládaný časový rozpis sout ěže 
 

Sobota 28.4.2018  
     08:00     Zahájení činnosti pracovníků soutěže  
     08:00 – 08:30 Příjezd družstev, prezence 
     08:30 – 09:00 Zahájení soutěže 
     09:00 – 09:50 Běh na 100m s překážkami 
     09:50 – 10:05 Přestávka, přestavba drah na štafetu 4x100m s překážkami 
     10:05 – 10:45 štafeta 4x100m s překážkami 
     10:45 – 11:00 Přestávka, přestavba drah na požární útok 
     10:00 – 10.30  Prezentace družstev na požární útok – Putovní pohár starosty OSH   
     10:45 – 14:00  Požární útok s vodou včetně družstev účastnících se Putovního  
                                poháru starosty OSH Ostrava  
     14:15  Vyhodnocení soutěže (ihned po ukončení soutěže) 
 
Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a počtu 
přihlášených družstev. 
Pevný zůstává čas startu disciplín běh na 100m s překážkami a požární útok s vodou, 
který je součástí Putovního poháru starosty OSH v PÚ. 
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Příloha č.1               P Ř I H L Á Š K A  
 

...................................................…….........................…………………………….  přihlašuje družstvo muž ů / žen na  
( SDH) 

Okresní kolo v požárním sportu OSH Ostrava – m ěsto, Putovní pohár starosty OSH Ostrava v PÚ 
 

družstvo složené z t ěchto členů SH ČMS: 
 

k pln ění disciplín : 100 m, štafeta, požární útok* 
 

 jméno a p říjmení  datum narození  číslo pr ůkazky SH ČMS 100m štafeta  požární 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  propozicích soutěže.  

 
Trenér družstva: ……………………………       Řidič: ………………………………… 

          příjmení a jméno                    příjmení a jméno 
 

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

 
E-mailový kontakt SDH, na který bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky: ………………………………………………………………………………. 
 
 

V .............................. dne ........................................    ....................................................………………  
 
* přihlašovatel označí kterých disciplín se družstvo zúčastní, zdali Okresního kola v PS či Putovního poháru starosty OSH v PÚ     
        


