SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Otevřená krajská soutěž
družstev a jednotlivců SDH soutěžících
v postupových soutěžích požárního sportu 2021
Pořadatel soutěže:

SH ČMS - KSH Liberec ve spolupráci s SH ČMS - OSH Liberec

Termín konání:

26. 06. 2021

Místo konání:

Městský stadion Liberec

Účast na soutěži:

družstva mužů
družstva žen
jednotlivci / jednotlivkyně

Časový harmonogram:
07:30 – 08:30 hod.

prezence družstev

08:40 – 08:55 hod.

nástup a zahájení soutěže

09:00 hod

běh na 100 m s překážkami – ženy
požární útok muži (dva pokusy)

12:00 hod.

běh na 100 m s překážkami – muži
požární útok – ženy (dva pokusy)

15:00 hod.

vyhodnocení a závěr

SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje
Stravování:

Oběd pro účastníky soutěže bude podáván balíčkovou formou.

Doprava:

Na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ).

Zdravotní služba: Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní
stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.
Zasílání přihlášek: Soutěžní družstva i jednotlivci zašlou řádně vyplněnou a potvrzenou
přihlášku č. 1 na soutěž nejpozději do 18. 06. 2021
na adresu:

e-mail:

SH ČMS – OSH Liberec
U Náspu 476/5
460 01 Liberec I
osh.lbc@volny.cz

kontaktní osoba: pí Renata Šimíková, tel. +420 777 260 901

Organizační štáb:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí disciplín: 100 m ženy
100 m muži
Požární útok ženy
Požární útok muži
Vedoucí sčítací komise:
Hlavní časoměřič:

Exner Pavel
Kovaříková Jana
Maxa Vladimír
Brychcí Petr
Exner Jaroslav
Hudáková Věra
Maxová Helena
Merhaut Petr – časomíra Huť

Prezence: Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku č. 2 soutěžní družstva i jednotlivci
přivezou na soutěž k prezenci.
Svým podpisem soutěžící (zákonný zástupce) stvrzuje splnění platných COVID
opatření, a uvede své telefonní číslo.
Členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií a pro ověření
trvalého bydliště u prezence závodník předloží svůj OP, popř. jiný adekvátní
doklad.
Soutěžní družstva nejpozději při prezenci předloží stručnou charakteristiku
družstva, která bude sloužit moderátorům k představování družstev v průběhu
soutěže (rozsah max. A4) .

Podmínky soutěže: soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků.
Všichni členové družstva (i jednotlivci), musí mít trvalé bydliště
v působnosti příslušného OSH. Pokud toto ustanovení závodník
nesplňuje, postupuje se podle přílohy č.1 uvedené v dokumentu
Vzorové propozice 2019“ na portálu www.dh.cz (přestupy)
Při podání protestu: Kauce 200,- Kč při ústním protestu RD
500,- Kč při odvolání k HR a odvolací komisi

Hodnocení: Hodnocení každé disciplíny proběhne samostatně. Družstva - požární útoky,
jednotlivci - 100 s překážkami.

SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje
Technická ustanovení
Soutěž bude organizačně provedena dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží (dále
jen SHS) pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a
II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) včetně vydaných dodatků s těmito odchylkami a
doplněními:
a) pro rok 2021 se z SHS vypouští: Článek 13
b) pro rok 2021 se z SHS vypouští: Pravidlo 19, Pravidla 25 – Pravidlo 61
c) pro rok 2021 se z SHS vypouští: Příloha č.1 – Příloha č.6, Příloha č.8 – Příloha č.9.
d) pro rok 2021 se z SHS vypouští: Obrázek č.1 – Obrázek č.7
e) pro rok 2021 se rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a
Technickou přílohu pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018
f) Disciplíny budou provedeny na dráze:
•

s tartanovým povrchem v disciplínách běh na 100 m s překážkami i v disciplíně
požární útok s vodou

g) Disciplína požární útok bude probíhat na dva pokusy.
h) Požární stříkačka bude jednotná.
•
•

Rosenbauer FOX IV
O možnosti tréninku se informujte na svém OSH

i) Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na
přípravu pokusu.
j) Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní - výzbroj.
k) Za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá ten, kdo je
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, schválené a nejsou nijak upravené.
l) Kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i po
skončení soutěžních pokusů.
m) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení.
Rozhodčí a organizační pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, příp.
PSII.
n) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

PŘIHLÁŠKA

SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje
do soutěže v požárním sportu
……………………………………………………………………………………………………………
přihlašuje
(organizace)
družstvo* …………………………………….

jednotlivce*- počet ………………….

na soutěž Otevřené krajské kolo v PS*
26. 6. 2021 Měst. stadion Liberec
(název soutěže)
(místo a datum konání)
∗
∗
∗
v kategorii: profesionální hasiči dobrovolní hasiči členové spolků
k plnění disciplín: 100 m, požární útok
Příjmení a jméno soutěžícího

Datum
Narození

100
m

**

útok

**

Telefonní číslo
(příp. zákonný
zástupce)

Čestné prohlášení
covid – ok - podpis
soutěžícího

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech
požárního sportu a propozicích soutěže, i v souladu s protiepidemiolog. požadavky.

Vedoucí družstva ………………….……………
příjmení a jméno
Trenér*

………………………………
příjmení a jméno

V …………………………… dne ……………

…………………… ……………………………….
telefon
e-mail
Řidič∗ ………………………………………
příjmení a jméno

………………………………………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

Poznámky:
∗
Nehodící se škrtne.
**

Do sloupce 100 m se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo soutěžit. Ve sloupci „útok“ se
závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Družstvo sestává z vedoucího družstva, nejvýše 10 soutěžících, a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér a řidič.
Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další pořadatelem
požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

