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1. Pořadatelem okresního kola v požárním sportu mužů a žen v roce 2021 je OSH 

Svitavy ve spolupráci s SDH Sádek. Soutěž proběhne podle usnesení z jednání VV a 

aktivu starostů okrsku ve Vrážném 8.5.2021. Soutěžit se bude pouze v požárním útoku. 

2. Soutěž se uskuteční v areálu sportovního hřiště v Sádku, přípravu areálu zajistí SDH 

Sádek 

3. Účast – soutěžní družstva mužů a žen okresu Svitavy na základě dodané přihlášky (viz 

pravidla PS – příloha 1)  

4. Organizační štáb 

- velitel soutěže  Petr Boštík 

- tajemník soutěže  Pavel Říha  

- hlavní rozhodčí  Josef Tichý 

- rozhodčí základny Milan Štěpánek, Ivan Havel 

- prezence   Jana Havlíčková, Jan Soural 

- časomíra a sčít.komise SDH Kamenec 

- kontrola nářadí  Josef Peřina, Vojtěch Tichý 

- technická četa  SDH Sádek 

- zdravotní služba  SDH Březiny 

 

5. Všeobecná ustanovení 

a) Soutěžní družstva: 

- soutěžní družstvo sestává maximálně ze 7 soutěžících, vedoucího a řidiče 

 b)   Podání přihlášek: 

Přihlašovatelé soutěžních družstev podají řádně vyplněné přihlášky na webu    

prihlasky.dh.cz  a to nejpozději do 6.6.2021 do 2359h  (datum označte v nabízeném 

kalendáři bez roku – ten se vyplní automaticky) do políčka věž vyplňte tel číslo 

soutěžícího (pro případné trasování). V případě nevyplnění nebude přihláška přijata !!! 

V případě změn odevzdá vedoucí družstva opravenou přihlášku při prezenci. 

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 1) 

- předloží členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do 

příslušného postupového kola s fotografií. Bez 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 

 

 



d) Stravování 

 

Bude otevřeno výdejní okénko – je nutné dodržet aktuální epidemiologická opatření 

 

e) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže 

Český olympijský výbor uzavřel s platností od 1.2.2019 novou úrazovou pojistku 

s pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého 

sportovního prostředí v České republice. 

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí SDH Březiny. 

f) Doprava 

 

Vlastní na náklady vysílajícího SDH 

 

6. Technická ustanovení 

 

Soutěž bude provedena dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a 

ženy schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012 ve znění pozdějších 

dodatků, odchylek a doplnění. 

Požární útok bude probíhat na dva pokusy – v případě velkého množství přihlášek si 

pořadatel vyhrazuje právo zkrácení doby přípravy, případně uskutečnění pouze jednoho 

pokusu. 

Soutěží se na jeden společný stroj – Rosenbauer FOX III zapůjčený od KSH Pardubice. 

Před požárním útokem bude stroj k dispozici pro seznámení s ovládáním         (pouze 

seznámení bez možnosti tréninku s vodou).  

Motorová stříkačka může být v okamžiku startu družstva na základně v chodu. 

Nástavec na hrdlo pro savice si každé družstvo použije svůj. 

Požární útok se provádí na sklopné terče přes otvor o průměru 50 mm. 

Veškeré nářadí mimo stroje použivá každý kolektiv vlastní. 

 

Čas startu jednotlivých družstev bude sdělen vedoucím kolektivu na uvedený email 

v přihlášce, po seřazení došlých přihlášek, a to nejpozději do 9.6.2021. 

 

Postupový klíč do krajského kola v PS konaného dne 19.6.2021 na SPŠCH Pardubice 

Do krajského kola postupují dvě nejlepší družstva z každé kategorie. Přihlášky do 

tohoto kola je nutné podat do 14.6.2021 na KSH Pardubice. 

 

 

 

 

 



7. Podmínka účasti 

 

osoby splňují podmínku: 

• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

• osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 

proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 

dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 14 dnů, nebo  

• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba 

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo 

RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 !!! 

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva 

zdravotnictví. 

V případě nesplnění žádného z výše uvedených bodů bude možno provést test na COVID-19 

na místě soutěže  

 

 

 

 


