
Organizační zabezpečení okresního kola 

v požárním sportu mužů, žen a dorostu v roce 2022. 
 

Místo konání: Sportovní areál Pod Lipou v Kamenci u Poličky 

Datum konání: sobota 11. června 2022 

Prezence: 7,00 - 7,30 hodin 

Porada rozhodčích: 7,15 - 7,45 hodin 

Zahájení : 8,00 - 8,15 hodin 

Příjezd rozhodčích do sportovního areálu v Kamenci u Poličky do 7,15 hodin. 

 

Štáb soutěže: 

Velitel soutěže:   Doležal Jiří 

Hlavní rozhodčí:  Jiruše Josef 

Ostatní rozhodčí: - zajistí OSH Svitavy – počet 15 až 20 na všechny disciplíny a 

kategorie 

Zdravotní služba: - SDH Kamenec  

Startér: - SDH Kamenec 

Časomíra: - SDH Kamenec 

Sčítací komise:  - SDH Kamenec 

Technická četa:    - SDH Kamenec 

 
Rozhodčí disciplín: 

Štafeta 4 x 100 metrů:   Štěpánek Milan 

Běh na 100 metrů s překážkami: Soural Jan 

Dvojboj:     Švichká Irena 

Testy:         Marvan Miloš 

Požární útok – dvě samostatné dráhy: Havel Ivan 

Vedoucí technické čety Doležal Jiří, SDH Kamenec 

 
Vybavení a technické prostředky 

Požární útok: - stroj Rosenbauer FOX III, minimálně 2 ks, zajistí OSH Svitavy 

- start ze dvou základen, dvě zcela samostatné dráhy včetně terčů 

Štafeta 4 x 100 m a dvojboj: - 2 x RHP o min. hmotnosti 5 kg - zajistí OSH Svitavy 

Disciplína testy: - vybavením zajistí kompletně OSH Svitavy 

Starovní čísla: - dvě sady 1 až 100 zajistí OSH Svitavy  

Váhy a měřidla: - zajistí OSH Svitavy 

Ostatní vybavení a překážky zajistí SDH Kamenec 

 
Předpokládaná účast: 

Kategorie muži a ženy: 

     Předpokládá se účast 15 družstev mužů a 10 družstev žen  

Kategorie dorost: 

    Předpokládá se účast:     - 2 družstva dorostenců 

- 4 družstva dorostenek 

- 5 družstev smíšený dorost 

- 9 dorostenci jednotlivci – 1 mladší, 5 střední, 3 starší 

- 6 dorostenek jednotlivců – 1 mladší, 5 střední, 2 starší 



Stravování: 

  Zabezpečuje SDH Kamenec. 

Stravenky zajistí OSH Svitavy a rozdá při prezenci dle prezenční listiny. 

Hodnota: 

Stravenky v hodnotě 200,- Kč - pro rozhodčí, štáb a technickou četu 

- pořadatele - počet ??? 
Stravenky - závodníci dorost 70,- Kč 

 
Příiklad: - stravenka v hodnotě 70 Kč, jídlo si každý vybere dle vlastní chuti, případně doplatí. 
V případě výběru jídla menší hodnoty mu bude vrácena hotovost, další si hradí z vlastních peněz 

 

 
Soutěžní disciplíny a jejich provedení: 

 

1. Štafeta 4 x 100 metrů – kategorie muži a ženy: 

- z každého družstva mohou startovat dvě čtyřčlenné štafety, žádný závodník nesmí 

startovat v obou štafetách. Pokusy obou štafet následují ihned po sobě. 

- pro obě kategorie bude na prvním úseku štafety 4x100 metrů použita překážka bariéra 

s oknem a na čtvrtém úseku bude přenášen RHP o min. hmotnosti 5 kg. 

 
2. Štafeta 4 x 100 metrů –dorost: 

- každé družstvo má možnost dvou pokusů, v obou pokusech může startovat stejná štafeta, 

pro všechny kategorie platí, že na prvním úseku se překonává překážka bariéra s oknem a na 

čtvrtém úseku je hasící přístroj pouze přenášen 

 
3. Běh na 100 metrů s překážkami – kategorie muži a ženy: 

- startuje max. 6 závodníků z každého družstva, každý závodník má možnost 2 pokusů. Do 

výsledku družstva se započítává nejlepší dosažený výsledný čas od 4 nejlepších závodníků 

družstva. 

 
4. Běh na 100 metrů s překážkami – kategorie dorost: 

- z každého družstva startuje max. 5 závodníků, všichni závodníci mají možnost dvou pokusů 

– do výsledku družstva se započítává 3 nejlepší výsledky závodníků z daného družstva 

 
5. Dvojboj - kategorie dorost: 

- závodníci mají možnost dvou pokusů, závod proběhne na běžecké dráze 

 
6. Testy - kategorie dorost: 

- disciplína proběhne formou testových otázek v průběhu konání ostatních disciplín 

 
7. Požární útok – kategorie muži, ženy a dorost 

- požární útok bude probíhat na jednotné stroje Rosenbauer FOX III 

- disciplína na dva pokusy se dvěma soutěžními stroji ze dvou samostatných základen 

včetně terčů 

– v průběhu předchozích disciplín budou stroje k dispozici pro seznámení s ovládáním – 

pouze seznámení bez možnosti tréninku s vodou 

- nutný vlastní nástavec na stroj – savice a vlastní veškeré další nářadí 

- požární útok se provádí na sklopné terče přes otvor o průměru 50 mm 

 

 
 

 



Doba přípravy na pokus – platí pro všechny kategorie 

Doba přípravy na pokus se zkracuje na minimálně nezbytnou dobu. 
 

Povrch dráhy: 

- umělý povrch Spurtan 

- zámková dlažba 

- travnatý povrch 

Pro všechny disciplíny je zakázán používání pracovní obuvi !!! 

Povolena je pouze obuv sportovní nebo tretry s hřeby maximální výšky 6 mm. 

 
Pořadí disciplín a kategorií: 

1. Štafeta 4x100 metrů 

- ženy 

- smíšený dorost 

- dorostenky družstva 

 
2. Štafeta 4x100 metrů 

- muži 

- dorostenci družstva 

 
3. Běh na 100 metrů 

- muži 

- dorostenci družstva 

- starší dorostenci jednotlivci 

 
4. Běh na 100 metrů 

- mladší a střední dorostenci jednotlivci 

 
6. Běh na 100 metrů 

- ženy 

- smíšený dorost 

- mladší a střední dorostenky jednotlivci 

- dorostenky družstva 

 
7. Požární útok - travnatá plocha 

- muži 

- dorostenci družstva 

 
8. Dvojboj – běžecká dráha 

- mladší, střední a starší dorostenky jednotlivci 

- mladší, střední a starší dorostenci jednotlivci 

 
9. Požární útok – běžecká dráha 

- ženy 

- smíšený dorost 

- dorostenky 



10. Testy pro kategorie dorostu 

- v průběhu ostatních disciplín, místo konání zastřešené pódium pro hudbu 

11. Vyhlášení výsledků - do 30 minut po ukončení poslední disciplíny 

Právo účasti: 

Kategorie muži a ženy – vítězové okrsku - podle domluvy v okrsku je možno vyslat 

náhradníka 

Kategorie dorost – dle přihlášení 

 
Postup do krajského kola: 

Družstva mužů a žen            – postupují družstva na 1. a 2. místě + 3. 

postupující - dle počtu družstev v okresním kole 

Družstva dorostenců a dorostenek – postupují družstva na 1. a 2. místě 

Družstva sníšený dorost – postupují družstva na 1. a 2. místě 

Jednotlivci – postup nejlepších třech závodníků z každé kategorie (kategorie mladší, 

střední a starší) 

 
Pokyny pro vedoucí družstev a soutěžní družstva: 

1. Při prezenci předloží každé družstvo platné průkazy SH ČMS členů družstva. 

2. Soutěží se dle platných Směrnic hasičských soutěží, dle směrnic pro celoroční činnost 

dorostu SH ČMS v platném znění včetně vydaných dodatků s odchylkami a doplněními 

dle Vzorových propozic postupových soutěží pro rok 2022. 

3. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí kromě soutěžních strojů pro 

disciplínu požární útok, pořadatel dodá přenosný hasící přístroj, jednotný stroj 

Rosenbauer FOX III a překážky. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži 

odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. 

4. Přihlašovatel družstva na přihlášce stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky 

PO použité v disciplínách PS odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně 

přezkoušené a nejsou nijak upravované. 

5. Ústroj soutěžících bude jednotná k provedení disciplín , sportovní – zcela kryta lýtka, 

krátký rukáv povolen, obuv bez štětiček a špuntů (kopačky a pracovní obuv jsou 

zakázány), opasek lehký a přilba povoleného typu. 

6. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude prováděno namátkově 

před i po skončení pokusů a v průběhu soutěže. 

7. Při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 500 korun. Při prvním odvolání se 

kauce zvyšuje na 800 korun a při druhém odvolání na 1000 korun. V případě uznaného 

protestu se kauce vrátí, jinak propadá ve prospěch pořadatele tedy OSH. 

8. Nepřístojné chování jednotlivce, nebo družstva bude potrestáno vyloučením družstva 

ze soutěže Po celou dobu soutěže je závodníkům a vedoucím družstev zakázané 

požívat alkoholické nápoje, užívání drog a zakázaných povzbuzujících prostředků. 

9. Ústroj rozhodčích je vycházkový stejnokroj s doplňky v případě slunečného počasí je 

povolena polokošile červená rozhodčího nebo modrá, případně bílá s výložkami. 

10. Všechny disciplíny budou měřeny elektronickou časomírou se světelným displejem. V 

případě poruchy strojů pro požární útok se disciplína neopakuje, ale dokončí se 

například pouze s jedním strojem. 

 

 



 

 

 

 
Přihlášky: 

Všechna družstva a jednotlivci musí vyplnit přihlášku do okresního kola a odeslat 

ji na emailovou adresu kanceláře OSH Svitavy nejpozději do 6. 6. 2022 do 16 hodin. 

V případě že se oprávněné družstvo nemůže okresní soutěže z jakýchkoliv důvodů 

zúčastnit, musí svou neúčast ohlásit na OSH Svitavy nejpozději do 8. 6. 2022 do 16,00 hodin. 

E-mail starosta@oshsvitavy, nebo na mobil 736 716 422. 

 

 
Rozlosování startovních čísel vítězů jednotlivých okrsků: 

Startovní číslo muži:  Startovní číslo ženy: 

okrsek  okrsek 

1.   Svitavy 1.   Litomyšl 

2.   Morašice 2.   Chornice 

3.   Městečko Trnávka 3.   Moravská Třebová 

4.   Bystré 4.   Polička 

5.   Vítějeves 5.   Čistá 

6.   Březová nad Svitavou 6.   Městečko Trnávka 

7.   Litomyšl 7.   Borová 

8.   Chornice 8.   Bystré 

9.   Moravská Třebová. 9.   Dolní Újezd 

10. Borová 10. Vítějeves 

11. Polička 

12. Staré Město 

13. Dolní Újezd 

14. Čistá 

15. Jevíčko 

 
 


