SH CMS Okresnı́ sdruž enı́ hasič ů Semily
Pod Cerný m mostem 486, 513 01 Semily
oshsemily@oshsemily.cz, tel.: 481625306
Organizační zabezpečení 1. (okresního) kola soutěže v požárního sportu
Pořadatel soutěže:

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily

Fina. podpora soutěže : Liberecký kraj , NSA
Místo soutěže:

Sportovní stadion AC Turnov

Termín soutěže :

11. června 2022 příjezd soutěžních kolektivů do 7.45 hodin

Presence:

do 8.00 hodin

Zahájení soutěže

8.15 hodin

Velitel soutěže:

Šafář Petr

Hlavní rozhodčí:

Exner Jaroslav

Zdravotník:

Český červený kříž

Rozhodčí disciplín:

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

-

Zadražil Jan
Lukeš Zbyněk
Kočí Pavel

Přihlášky zasílejte na adresu: SH ČMS OSH Semily, Pod Černým mostem 486, 513 01 Semily
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.
Uzávěrka přihlášek: nejpozději 30. 5. 2022 do15.00 hodin. Na později došlé přihlášky nebude
brán zřetel.
Losování bude provedeno na jednání ORV dne 30. 5. 2022
Stravování účastníků : Balíčky. Rychlé občerstvení bude zajištěno přímo na stadionu.
Doprava účastníků : Vlastní na vlastní náklady

SH CMS Okresnı́ sdruž enı́ hasič ů Semily
Pod Cerný m mostem 486, 513 01 Semily
oshsemily@oshsemily.cz, tel.: 481625306
Technická ustanovení:
Pravidla soutěže: Soutěž se uskuteční dle pravidel PS vydané 2018

-

Soutěž se pořádá na dva útoky podle pravidel PS.
Proudnice pro PU budou vlastnı́.
Veš kerý soutě ž nı́ materiá l vlastnı́, pro bě h na 100 m př ek. doporuč ujeme druž stvů m
vlastnit nejmé ně 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
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 jednotný FOX 4 v klidu
Rozdělovače ani žebříky nesmí být opatřeny hroty. Žebřík na spodní straně nutno
obalit (například molitanem).
lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle technických podmínek, pouze na pev.
půlspojkách
savice, sací koš a rozdělovač dle technických podmínek

Kategorie soutěžících: - ženy
- muži
Soutěžní kolektiv : desetičlenný + trenér + řidič
Kontrola soutěžících:

Členské průkazy s sebou.

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

Datum:

19. 4. 2022

Kateřina Slavíková, starostka OSH

