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Termín konání: 16. 6. 2012 

 

 

Místo konání: Tábor,stadion  Míru 

 



Účast: 

 vítězové okresních kol družstev mužů a žen v Jihočeském kraji - 

10 soutěžících + 1 vedoucí + 1 řidič 

 vítězná družstva mužů a žen  z Krajského kola v roce 2011, pokud 

nepostupují z okresního kola v roce 2012 

 5 rozhodčích z každého OSH, jedno vozidlo, ofocený velký technický průkaz 

od vozidla s sebou, každý rozhodčí musí mít vlastní stopky 

 štáb soutěže 

 technická četa a časomíra 

 hosté 

 

Časový harmonogram rozhodčích – sobota 16.6.2012: 

  

  07:00 – 07:30  příjezd rozhodčích na stadion 

  07:30 - 08:00   porada rozhodčích 

 

Časový harmonogram soutěže – sobota 16.06.2012: 

 07:00 – 08:00 příjezd soutěžících družstev – následná prezence 

 08:00 – 08:30 porada  rozhodčích disciplín + vedoucích družstev 

 08:30 – 08:45 nástup soutěžících družstev a rozhodčích 

 09:00 – 10:00 štafeta 4 x 100 m – muži 

 09:00 -  10:00      trénink PÚ - ženy 

 10:15 -  11:15      štafeta 4 x 100 m -  ženy 

 10:15 -  11:15      trénink PÚ - muži 

 11:35 –  13:45 100 metrů překážek muži + 100 metrů překážek ženy 

 14:15 -  15:20      požární útok muži + ženy 

 15:50          nástup družstev a vyhodnocení 

 

Stravování zajištěno, během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji. 

Výdej obědů 11.00-14.00 hodin. 

 

Doprava družstev: 

 

 na vlastní náklady (po dohodě s OÚ) 

 parkování před stadionem  

 

Zdravotní služba: 

 zajistí pořadatel 



 

Přihláška do soutěže: 

 dle souboru předpisů SH ČMS 1/17-2011,schválené 16.6.2011,platné od 

1.1.2012 

 jednu přihlášku potvrzenou vysílajícím OSH bude zaslána nejpozději do 

07.06.2012 na adresu:  Okresní sdružení hasičů ČMS  

Budějovická 672 

      39002 Tábor 

 Email : oshtabor@tiscali.cz 

 Druhou přihlášku s případnými změnami,členské průkazy( odpovídající 

foto),potvrzení o zaplacení členských příspěvků a občanské 

průkazy(pasy),předloží vedoucí družstva při prezentaci. 

       

 přihláška musí být kompletně vyplněna dle Článku 9 (soutěžící jsou zapsáni 

pod pořadovými čísly 1-10 

 soutěžící budou označeni identifikační páskou 

 stručnou charakteristiku družstva pro moderátora soutěže – max. jedna A4 

 

Krajská soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních  soutěží SH 

ČMS pro muže a ženy, schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 – I. a II. část (soubor 

předpisů SH ČMS – 1/17-2011) platné 1.1.2012 a pokynu č. 17. Ke stažení na 

stránkách www.hzscr.cz   a  www.dh.cz 

 

Informace pro závodníky a vedoucí družstev: 

 proudnice C pro požární útok budou jednotné (dodá pořadatel) 

 nástřikové terče 

 je zakázáno vstupovat na sportoviště v pracovní obuvi, povolena je 

sportovní obuv nebo tretry (maximální délka hřebů 6 mm) 

 na disciplínu 100m s překážkami umístí rozdělovač pouze vedoucí družstva 

označený výstražnou vestou   

 značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu může 

nainstalovat na dráhu až v době přípravy na provedení pokusu. Po skončení 

pokusu musí značky z dráhy odstranit ,nelze použít barevný sprej 

(označovač) 

 na krajské soutěži 2012 se budou používat jednotné motorové stříkačky 

FPN 10-1000 (výrobce Komfi)   

 při tréninku na požární útok bude na stroj připojena jedna hadice B 75, 

která bude odvádět vodu zpět do kádě – lze trénovat pouze přívodní vedení 

 doba trvání treninku na PÚ : každé družstvo maximálně 15min.  

 požární útoky proběhnou od nastartované motorové stříkačky 

 pojistky na hadicích jsou povoleny 
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 bude použit přetlakový ventil, dodá pořadatel 

 lze použít savice s O-kroužky na šroubení 

  lze použít savicový nástavec 

 šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu v celé délce závitu 

 lze použít sací koš S 110mm dle technických norem,viz příloha OZ 

krajských soutěží 

 lze použít rozdělovač  s funkčními ventily – Poloha spojky na rozdělovači 

musí být  taková, aby její středová osa při postavení rozdělovače na 

běžecké dráze, byla s dráhou rovnoběžná. 

 při štafetě 4 x 100 m překážek bude na přenosném žebříku odstraněno 

kování a na tartanu bude položena podložka 

 sportovní obuv a tretry jsou povoleny – tretry nejsou povoleny na  prvním 

úseku štafety 4 x 100 m muži ! ! 

 pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených 

věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání 

 v průběhu soutěží bude prováděna kontrola totožnosti závodníků 

 vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže viditelně označen (žlutá 

vesta-dodá pořadatel). Označení obdrží u prezence 

 na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí družstva 

označený tímto způsobem, nelze připustit další členy doprovodu.  

 před přípravou na provedení PÚ provede pověřený člen družstva hlášení 

rozhodčímu disciplíny. 

 technická četa-označena červenou reflexní vestou 

 

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vyjma proudnic. 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. 

 

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 PS odpovídají 

Pravidlům PS a Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené, 

schválené a nejsou nijak upravené. 

 

Obě kategorie budou při štafetě 4x100m s překážkami ve čtvrtém úseku  

přenášet PHP o mim. hmotnosti náplně 5 kg. PHP dodá pořadatel. 

 

Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově 

prováděna před i po skončení pokusů 

 

 

 



 

 

Ústroj na zahájení a ukončení soutěže: 

 sportovní oděv (soutěžící muži, ženy) celé družstvo musí být ustrojeno 

jednotně 

 rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS, PS 2 

 trenéři a vedoucí kolektivů – vycházkový stejnokroj SH ČMS, PS 2 

 

 

 

 

 

Podmínky podání protestu: 

 při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční kauce v hotovosti 

ve výši: 

1. 100 Kč,- při podání protestu rozhodčímu disciplíny 

2. 500,- při odvolání k hlavnímu rozhodčím 

3. 1000,- při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního 

rozhodčího) 

 případné protesty musí být podány na formuláři, který je ve směrnici 

Hasičských sportovních soutěží jako příloha č. 8 

 každý účastník musí mít svůj vlastní formulář. Podaný protest na jiném 

formuláři nebude přijat 

 

 

Prezence: 

  

 přestupy dle souboru předpisu SH ČMS – 1/17-2011 Článek 7  

 přestup v rámci kraje,nebude vyžadován pokud startující je členem OSH Jčk 

a bydliště má mimo území Jčk 

 bez platných dokladů (členský průkaz + občanský průkaz nebo pas) nebude 

závodníkovi umožněn start. Fotografie na dokladech musí odpovídat 

současnému vzhledu soutěžícího. Na členském průkazu SH ČMS bude 

potvrzeno zaplacení členského příspěvku na rok 2012 

 při nástupu na plnění disciplín bude prováděna kontrola totožnosti závodníků 

– nastoupí celé družstvo 

 

 

 

 



Vedení soutěže: (bude upřesněno po poradě) 

velitel soutěže:  Jaroslav Falada  

hlavní rozhodčí: Jiří Šustr  

pomocník hl. roz.: Václav Holený 

ved. sčítací komise: Josef Pazourek  

prezence: Jitka Meszová,  

kontrola družstev: Klára Peclinovská, 

 

ved. technické čety: SDH Tábor –Zdeněk Kubále  

časomíra: Jan Fiedler,Petr Pokorný  

hlasatel:   

ved. ekon. skupiny: Jana Pazderová 

 

 

 

Rozhodčí jednotlivých disciplín: 

 

            muži:                  ženy: 

 

požární útok:     CB                                             CK    

štafeta 4x100m:     ST                                              PI 

                                          muži + ženy:   

běh na 100M     JH               pomocnící           PT+ (ÚORV)   

 

Vylosované pořadí:  

 

OSH           muži                                       ženy 

České Budějovice            4                                                7  

Český Krumlov            7                                                6  

Jindřichův Hradec            2                                                3  

Písek            5                                                4  

Prachatice            6                                                2  

Strakonice            3                                                1  

Tábor            1                                                5  

 

Případný obhájce vítězství z roku 2011 v kategorii muži, ženy má startovní číslo 8. 

 

 



Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto 

dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu 

obdrží vedoucí družstev při prezenci 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. 

 

Kontakt na pořadatele :oshtabor@tiscali.cz 

 

 

Sdružení hasičů ČMS, KSH – kraj 

Jihočeský 

Václav Žižka v. r. – starosta KSH ČMS 

 

 

Příloha : mapa příjezdu , přihláška,rozpis rozhodčích 

 

 

 

 

 Časový rozpis tréninků na požární útok: 

 

          9:00 – 9:45  ŽENY 

 

ZÁKLADNA Č.              1                       2                     3 

 

 9:00 – 9:15              1 (ST)                2 (PT)              3 (JH) 

 

 9:15 – 9:30              4 (PI )                5 (TA)              6 (CK) 

 

 9:30 – 9:45              7 (CB)                8 

 

 

         10:15 – 11:00   MUŽI 

 

ZÁKLADNA  Č.              1                     2                      3 

 

10:15 – 10:30            1 (TA)                2 (JH)             3 (ST) 

 

 10:30 – 10:45            4 (CB)                5 (PI )             6 (PT) 

 

 10:45 – 11:00            7 (CK)                8 

 

 

 

 

 


