Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska , Okres Semily
Pod Černým mostem 486, 513 01 Semily, tel.481 625 306
Organizační zabezpečení 1. (okresního) kola soutěže v pož. sportu
Pořadatel soutěže:

SH ČMS okres Semily ve spolupráci s SDH Hnanice

Garant soutěže – sponzor: Liberecký kraj, oddělení krizového řízení
Místo soutěže:

Sportovní stadion AC Turnov

Termín soutěže :

30. června 2018 příjezd soutěžních kolektivů do 7.45 hodin

Presentace:

do 8.00 hodin

Zahájení soutěže

8.15 hodin

Velitel soutěže:

Stuchlík Pavel

Hlavní rozhodčí:

Exner Jaroslav

Zdravotník:

SDH Hnanice

Rozhodčí disciplín:

běh na 100m přek.
4 x 100 m
požární útok

-

Zadražil Jan
Stuchlík Petr
Kočí Pavel

Přihlášky zasílejte na adresu: Sdružení hasičů ČMS, Pod Černým mostem 486, 513 01 Semily
Uzávěrka přihlášek:

nejpozději 25.6. 2018 do15.00 hodin. Na později došlé přihlášky
nebude brán zřetel.

Losování bude provedeno na jednání ORV dne 25.6. 2018
Účast na soutěži :

Družstvo které se v okrskové soutěži umístilo na 1. a 2. místě v kategorii
ženy, muži, dále pak vítězové 2. kola PS 2017 , pokud se zúčastnili
okrskové soutěže 2018. V případě jejich vítězství v okrsku má právo
postupu další nejlepší kolektiv ve stejné kategorii v okrsku.

Stravování účastníků : V přilehlém stravovacím zařízení. Rychlé občerstvení bude zajištěno
přímo na stadionu.
Doprava účastníků : Vlastní na vlastní náklady

Technická ustanovení:
Pravidla soutěže: Soutěž se uskuteční dle směrnice hasičských soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS
dne 12.10.2007

-

Soutěž se pořádá na dva útoky podle pravidel PS.
Proudnice pro PÚ budou.. vlastní.
Veškerý soutěžní materiál vlastní, pro běh na 100 m přek. doporučujeme družstvům
vlastnit nejméně 3 sady hadic.

-

Za bezpečnost veškerého soutěžního materiálu odpovídá ten , kdo ho na soutěž dodal.
Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude prováděna dle pravidel PS
při presenci, před disciplínou a namátkově během soutěže. Při kontrole bude přítomen velitel
družstva.
Obě kategorie budou přenášet na posledním úseku 4 x 100 m RHP
Stroj v chodu před odstartováním družstva.

-

-

Rozdělovače ani žebříky nesmí být opatřeny hroty. Žebřík na spodní straně nutno
obalit (například molitanem).
bude použit přetlakový ventil
lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle technických podmínek
savice, sací koš a rozdělovač dle technických podmínek

Kategorie soutěžících: - ženy
- muži

Soutěžní kolektiv : desetičlenný + trenér + řidič
Kontrola soutěžících:

Členské průkazy s sebou. Pokud není průkaz opatřen
přerazítkovanou fotografií též občanský průkaz.

Pořadí disciplín v průběhu soutěže:
1. štafeta 4 x 100 m současně muži a ženy
2. běh na 100 m přek. ženy a současně pož. útok muži
3. požární útok ženy a současně běh na 100 m přek. muži
Rozsah soutěže:
a. Běh na 100 m přek. – soutěží 8 závodníků ve dvou pokusech, započítává se lepší čas
6 – ti nejlépe umístěných závodníků.
b. Štafeta 4 x 100 m – každé družstvo staví dvě čtyřčlenné štafety, hodnotí se lepší dosažený
čas.
c. Jednotlivci běh na 100 m s přek. – každý závodník soutěží ve dvou pokusech,
započítává se pokus s lepším výsledkem

Přihlášky je možno zaslat též e-mailem, nejpozději při prezentaci je nutno předat orazítkovaný
a podepsaný originál přihlášky. V den konání soutěže musí být každý účastník členem SH ČMS
a na soutěži jej nelze přihlásit.

Datum:

19.4. 2018

Arnošt Černý, starosta OSH

Pozvánka všem rozhodčím delegovaným na okresní kolo soutěže v pož.
sportu v Turnově na sportovním stadionu dne 30.6. 2018 od 7,45 hodin
Hlavní rozhodčí soutěže:
Velitel soutěže:
Hlasatel:

Exner Jaroslav
Stuchlík Pavel
Miksánek Miloslav

Štafeta 4 x 100 m překážek:
Rozhodčí disciplíny:
Startér:
Pomocník startéra:
Domeček , okno:
1. předávka:
Bariera, příč.břevno:
2.předávka:
Kladina:
Rozdělovač:
Pásmo odpojení:
3.předávka:
Hasící přístroj:
Cíl:

Stuchlík Petr
Farský Bohumil
Lukeš Zbyněk, Viták Petr
Sucharda Pavel, Kunst Petr
Blažek Oldřich, Novotný Martin
Bartoš Michal, Houžvička Jaroslav
Nesvadba Robert, Jerje Stanislav
Vejnar Pavel, Friček Josef
Šalda Josef, Otmar Zdeněk
Sojka Miloslav, Kracík Jan
Holubec Vlastimír, Machačný Josef
Machová, Jonová Hana
Šafář Petr, st., Šmíd František

Běh na 100 m překážek:
Rozhodčí disciplíny:
Startér:
Pomocníci startéra:
Bariera + příčné břevno:
Kladina:
Rozdělovač:
Cíl:
Závodčí:

Zadražil Jan
Viták Petr
Lukeš Zbyněk, Farský Bohumil
Vrána František, Šafář Petr, ml.+ st.
Friček Josef, Šafář Petr, st., Pavlištová
Pekárek Josef + Šalda Josef + Houha Jaroslav
Sucharda Pavel, Bělonohý Zdeněk, Nesvadba Robert
Ing.Varečková Lenka

Náhradníci rozhodčí:
Plecháčová Petra, Cihelka Pavel, Kočí Miloslav, Tomsa Otto, Dědečková Jana

Požární útok:
Rozhodčí disciplíny:
Startér:
Terče:
Čas přípravy:
Přejímka materiálu:

Kočí Pavel
Bažant Marcel
Holubec Vlastimír, Kvapilová P.
Jakl Jan
Tomsa (namátkově)

Sraz rozhodčích v 7,45 hodin u PREZENTACE.
Žádáme všechny delegované rozhodčí, aby se včas dostavili na místo konání soutěže.
Na
dopravě se domluvte s postupujícími kolektivy z okrsků. Cestovné za osobní automobil bude vypláceno
jen v případě vytížení vozidla ( nutná kopie technického průkazu).
V případě neúčasti je nutné za sebe zajistit kvalitního náhradního rozhodčího, který se nahlásí
u presence a hlavnímu rozhodčímu i rozhodčímu disciplíny na kterou byl delegován.
Jsme přesvědčeni, že vaše účast a kvalitní rozhodování bude základním kamenem dobré
a
bezproblémové soutěže.
Arnošt Černý

Semily19.4. 2018

starosta OSH

PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
přihlašuje: ……………………………………………………………… ( jednotka PO, organizace)
družstvo:* ………………………………………………..

jednotlivce*- počet .........…………...

na soutěž: ......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)
∗
∗
v kategorii: dobrovolní hasiči členové občanských sdružení
k plnění disciplín: 100 m∗, štafeta∗, požární útok∗
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

100 m

**

štafeta
I.

štafeta
II.

**

**

útok

Podpis

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají
Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že
výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a
propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí
s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává
osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely
organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7
odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

Masér-zdravotník∗ ……………………………
příjmení a jméno

Řidič∗: ………………………………………….
příjmení a jméno

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

Trenér družstva∗: ...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:
∗
Nehodící se škrtne.
**
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 článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a
ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

