Organizační zabezpečení okresního kola v požárním sportu
mužů a žen v roce 2017.

Okresní kolo v požárním sportu mužů a žen v roce 2017 zabezpečuje OSH Svitavy ve
spolupráci s územním odborem HZS Svitavy a SDH Kamenec. Soutěž proběhne podle Směrnic
hasičských soutěží vydaných SH ČMS a schválených VV SH ČMS dne 1.1.2012 v platném znění
včetně všech platných dodatků.

Místo konání:

Sportovní areál „Pod lipou“ v Kamenci

Datum konání:

Sobota 1.7.2017.

Prezence:

7,00 – 7,30 hodin

Porada rozhodčích: 7,15 – 7,45 hodin
Zahájení soutěže:

8,00 hodin

Štáb soutěže:
Velitel soutěže:

Doležal Jiří

Hlavní rozhodčí:

Jiruše Josef

Zdravotní služba:

Havel Ivan, Hlaváčová Jana

Technická četa:

SDH Kamenec

Časomíra a sčítací komise: SDH Kamenec

Soutěžní disciplíny a jejich provedení:
Štafeta 4x100 metrů:
Pokusy obou štafet následují ihned po sobě. První úsek překážka bariéra s oknem. Žádný
závodník nesmí startovat v obou štafetách. Závodníci budou označení páskou.
Běh na sto metrů s překážkami:
Startuje z každého družstva 6 závodníků a každý má možnost dvou pokusů. Do výsledku
družstva se započítávají časy 4 nejlepších závodníků z družstva.

Požární útok:
Požární útoky budou probíhat na jednotné stroje Rosenbauer FOX III. Každé družstvo má
možnost dvou pokusů ze dvou samostatných základen.
V průběhu předchozích disciplín budou stroje k dispozici pro seznámení s ovládáním stroje.
Nebude možnost tréninku s vodou.
Motorová stříkačka může být v okamžiku startu v chodu. Každé družstvo si přiveze vlastní
nástavec na savice a veškeré další nářadí.
Požární útok se provádí na sklopné terče přes otvor 50 mm.
Doba přípravy družstva na pokus se zkracuje na 3 minuty.
Povrch dráhy:

umělý povrch Spurtan
travnatý povrch
zámková dlažba

Pro všechny disciplíny platí zákaz používání pracovní obuvi !!!
Povolena je pouze obuv sportovní nebo tretry s hřeby max. výšky 6 mm.
Rozhodčí disciplín:

Štafeta 4x100 metrů

Počka Michal, Opasek Václav

Běh na 100 m s přek.

Hotař Michal, Soural Jan

Požární útok

Tichý Josef, Vacek Miroslav

Doprava:

Každé družstvo vlastní

Právo postupu:

Vítěz okrsku – podle domluvy v okrsku je možné vyslat náhradníka.
V družstvu mohou být závodníci kteří mají v den soutěže 15 roků.
Doloženo občanským průkazem nebo pasem.
Do soutěže automaticky postupují vítězové loňského ročníku, kteří
startují jako poslední ve své kategorii.

Časový rozpis:

Zahájení soutěže

8,00 – 8,15 hodin

Štafeta 4x100 metrů ženy

8,20 – 9,30 hodin

Štafeta 4x100metrů muži

9,45 – 10,40 hodin

100 metrů muži

10,55 – 12,35 hodin

100 metrů ženy

12,50 – 14,15 hodin

Požární útoky

14,45

Časový rozpis je pouze orientační a bude se posunovat podle času ukončení disciplín
a připravenost jednotlivých drah.
Družstva si přivezou veškeré nářadí k provádění disciplín P.S., kromě soutěžních strojů
pro disciplínu požární útok a hasícího přístroje pro štafetu 4x100 metrů. Za bezpečnost
veškerého použitého nářadí odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.
Přihlašovatel družstva na přihlášce stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky
PO použité v disciplínách P.S. odpovídají Směrnici hasičských soutěží a jsou řádně
přezkoušené a nejsou nijak upravované.
Všechny disciplíny budou měřeny elektronickou časomírou se světelným displejem.
V případě poruchy strojů pro požární útoky se disciplína neopakuje, ale dokončí se například
pouze s jedním strojem. Kontrola parametrů nářadí použitého k soutěži bude prováděno
namátkově před i po skončení pokusu v průběhu celé soutěže.
Každé družstvo, které postoupí do okresního kola v P.S. musí doručit řádně
vyplněnou přihlášku družstva do 26.6.2017 do 16 hodin na OSH Svitavy, jinak nebude
připuštěno k soutěži.
V případě, že se oprávněné družstvo nemůže z jakýchkoliv důvodů zúčastnit
okresního kola, musí svou neúčast ohlásit v kanceláři OSH Svitavy nejpozději do 28.6.2017 do
16,00 hodin. Telefon kanceláře OSH je 461533793 nebo na mobil 736716422.
Pokyny pro soutěžní družstva:
1.Při prezenci předloží každé družstvo platné průkazy SH ČMS členů družstva a pokud
na průkaze nebude aktuální foto člena, předloží i občanský průkaz nebo pas dotyčného
závodníka. V případě přestupu závodníka z jiného okresu také předložit přestupní lístek.
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Jednotlivé disciplíny budou provedeny za sebou. Nebudou probíhat současně.

3Ústroj závodníků podle směrnic hasičských soutěží platných v den soutěže. Kopačky a
pracovní obuv jsou zakázány.
4Měření a vážení technických prostředků bude prováděno namátkově podle
rozhodnutí rozhodčího disciplíny, nebo hlavního rozhodčího.
5Při 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 vrací, jinak propadá ve prospěch pořadatele, tedy OSH.

6Nepřístojné chování závodníka, nebo družstva bude potrestáno vyloučením družstva
ze soutěže. Po celou dobu soutěže je\ zakázáno závodníkům a vedoucím družstev požívat
alkoholické nápoje, užívání drog a zakázaných podpůrných prostředků.
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Postup do vyššího kola budou postupovat družstva podle určeného klíče KSH.

8Ústroj rozhodčích je vycházkový stejnokroj s doplňky, přesně dle nového
stejnokrojového předpisu.
Příjezd nominovaných rozhodčích do sportovního areálu v Kamenci je do 7,00 hodin!
Rozlosování startovních čísel vítězů jednotlivých okrsků:
Startovní číslo muži
Okrsek
1. Křenov
2. Chornice
3. Staré Město
4. Litomyšl
5. Jevíčko
6. Březová nad Svitavou
7. Městečko Trnávka
8. Vítějeves
9. Dolní Újezd
10. Svitavy
11. Bystré
12. Borová
13. Moravská Třebová
14. Čistá
15. Polička
16. Morašice

Startovní číslo ženy
Okrsek
1. Litomyšl
2. Jevíčko
3. Bystré
4. Čistá
5. Dolní Újezd
6. Moravská Třebová
7. Staré Město
8. Březová nad Svitavou
9. Chornice
10. Městečko Trnávka
11. Křenov
12. Borová
13. Svitavy
14. Vítějeves
15. Morašice
16. Polička

