
Organizační zabezpečení okresního kola 
v požárním sportu v roce 2010. 

 
 
 Okresní kolo zabezpečuje odborná rada velitelů při OSH Svitavy ve spolupráci 
s územním odborem HZS Svitavy a SDH Kamenec 
 
Místo konání:  Sportovní areál „Pod Lipou“ v Kamenci 
 
Datum konání: 18.červenec - neděle 
 
Prezence:  7,00-7,30 hodin 
 
Porada rozhodčích: 7,15-7,45 hodin 
 
Zahájení :  8,00-8,15 hodin  
 
Štáb soutěže: 
 
Velitel soutěž  Doležal Jiří 
 
Hlavní rozhodčí: Jiruše Josef 
 
Technická četa: SDH Kamenec 
 
Časomíra:  SDH Kamenec 
 
Zdravotní služba: Zajistí SDH Kamenec 
 
Sčítací komise: SDH Kamenec 
 
Soutěžní disciplíny: 
 
Běh na 100 metrů s překážkami : běží 6 závodníků na dva pokusy.Započítávají se 4 časy. 
Štafeta 4 x 100 metrů:  každé družstvo 2 pokusy ( po sobě ). 
Požární útok:    1 pokus 
 
Povrh dráhy:    Tartanová běžecká dráha a travnatý povrch pro pož. útok 
 

Pro úseky disciplín, které se uskuteční na umělém povrchu běžecké dráhy je 
zakázano používání pracovní obuvi !!! – povolena pouze obuv sportovní. 

Jedná se o třetí a čtvrtý úsek Štafety 4 x 100m a o disciplínu Běh na 100 m 
s překážkami. 

Pro všechny dicplíny je povoleno použití treter s hřeby maximální výšky 6 mm. 
 
Rozhodčí disciplín: 
 
Štafeta 4 x 100 metrů   Počka Michal 
Běh na 100 metrů s překážkami: Bidmon Josef 
Požární útok :    Ing.Vacek Miroslav 
Technický komisař:    Smolík Luboš 
Vedoucí technické čety  SDH Kamenec 
 



Doprava  Každé postupující družstvo vlastními prostředky  
 
Právo postupu:   Vítěz okrsku. ( Nebo náhradník z okrsku). 
 
Účast družstev:    V družstvu mohou být závodníci ve věku 15 roků. Závodníci  musí mít       
v den soutěže minimálně 15 roků.. ( doloženo občanským průkazem nebo pasem ). 
 
Časový rozpis: Zahájení soutěže       8,15 hodin 
   Štafeta 4x100 metrů muži   8,20 – 9,40 hodin 
   Štafeta 4x100 metrů ženy   9,50 – 10,50 hodin 
   100 metrů muži    11,00 – 13,30 hodin 
   100 metrů ženy    13,45 – 15 hodin 
   Požární útoky      15,15 hodin 
   Vyhlášení výsledků    16,30 hodin 

Časový rozpis je pouze orientační a bude se posunovat podle času ukončení disciplín a 
připravenosti jednotlivých drah. 
 
Technické podmínky: 
 Běh na 100 metrů s překážkami, štafeta 4x100 metrů: Hadice min.délka 19 metrů 
nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg. včetně spojek ( pokud nemá požadovanou váhu, lze ji 
dovážit před započetím soutěže a to takovým způsobem, kterým lze zaručit že požadovaná 
váha bude stálá po celou dobu trvání soutěže) min.plochá šíře hadice 65 mm +- 3 mm, spojky 
musí být opatřeny schváleným typem těsnění a hadice musí mít kruhový průměr v celé své 
délce a 1 ks proudnice o hmotnosti 0,50 kg.min.délka 25 cm.Rozdělovač se všemi ventily 
může být libovolně natočen. Spodní hrany všech spojek( u ROT spojky se nezapočítává zub) 
mohou být max. 60mm od spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 
80mm dlouhý- měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí 
být vybaven navádějícími pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a rozdělovač 
nesmí být zatížen dodatečným závažím, nesmí být vyplněn žádným materiálem a kotven do 
dráhy. Rozdělovač může mít max. 4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm.  
   
Disciplína požární útok: *Hadice „B“ min. délka 19 m.,šířka ploché hadice min.113 mm. 
    *Hadice „C“ min šířka ploché hadice min.79 mm. 
    *Lze použít pojistky proti rozpojení hadic 
    *Značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu 

 (7 soutěžících) může nainstalovat až v době na přípravu a    
provedení pokusu. Po skončení pokusu musí značky z dráhy 
odstranit. 
*Bude se používat přetlakový ventil na hrdle „B“. 
*Motorová stříkačka bude na základně nastartovaná. 
*Motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných            
hrdel“B“ dle výrobce. 
*Motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku dle 
schváleného typu čerpadla. 
*Motorová stříkačka PS-12 nemůže mít namontováno čerpadlo 
na vodu z mot.stříkačky P-PS 8 FIRES, výrobce VPO. 
*Není přípustné dvojí ovládání plynu(dvojí páka plynu) 
*Motorová stříkačka musí mít funkční vývěvu, páku ovládání 
lze mít zajištěnou proti samovolnému zapojení. 
*Na sacím hrdle čerpadla „110“musí být nejméně 2,5(dva a půl) 
závitu v celé délce závitu. 
*Je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtlačného 
hrdla. 



*Šroubení i matka musí mít nejméně 2,5 (dva a půl) závitu 
v celé délce závitu. 
*Na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35 mm. 
*Lze použít savice s O kroužky nebo kužel. 
Lze použít nástavec 110“na savice s O kroužky nebo kuželem 
*Nelze použít savice s matkami na ložiscích. 
*Lze použít sací koš vyrobený z lehké slitiny a se sítem 
maximálního rozměru oka síta 5x5 mm. 
Lze použít sací koš S 110 – TURBO od firmy Flídr a sací koš 
s výklopnou klapkou SDH plus. 
*Lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními 
kulovými ventily. 

 
 Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí. Pořadatel dodá překážky 
pro provedení disciplín PS a hasicí přístroj pro štafetu 4x100 metrů. Za bezpečnost veškerého 
použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.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. 
Obě kategorie budou při štafetě 4x100 metrů přenášet RHP o hmotnosti náplně 6 kg, který 
musí zůstat stát na podložce 80x80cm.do doby proběhnutí závodníka cílem. 
 Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude prováděno 
namátkově před i po skončení pokusů v průběhu soutěže.Požární stříkačky PS-12 budou 
zkontrolovány po nástupu soutěžních družstev technickým komisařem s velitelem soutěže 
v průběhu dopoledne a označeny (pokud budou bez závad ). 
 
Každé družstvo, které postoupí do okresní soutěže musí doručit řádně vyplněnou 
přihlášku družstva nejpozději do 14.7.2010. do 16,00 hodin na OSH Svitavy,jinak 
nebude připuštěno k soutěži 
 
 
 Rozlosování startovních čísel vítězů jednotlivých okrsků bylo provedeno na zasedání 
odborné rady velitelů dne 29.dubna 2010. ve Svitavách. 
 
 Startovní číslo muži:      Startovní číslo ženy: 

   okrsek         okrsek   
1. Moravská Třebová    1.  Borová   

 2. Morašice     2.  Morašice 
  3. Jevíčko     3.  Bystré   
  4. Vítějeves     4.  Čistá  
  5. Dolní Újezd    5.  Chornice  

 6. Městečko Trnávka    6.  Moravská Třebová   
 7. Křenov     7.  Dolní Újezd  
   8. Bystré     8.  Litomyšl  
 9. Borová     9.  Městečko Trnávka  

10. Chornice     10. Polička  
  11. Svitavy     11. Křenov  
  12 . Litomyšl 
  13 . Polička 
  14 . Březová nad Svitavou 
  15 . Čistá 
  16 . Staré Město 
    
 



 Pokyny pro soutěžní družstva. 
 
1 – Při prezenci předloží každé družstvo platné průkazy SH ČMS členů družstva a pokud 

na  průkaze nebude aktuální foto předloží i občanský průkaz dotyčného závodníka . 
Každý člen družstva musí mít vyznačeno na členském průkazu zaplacení členských 
příspěvků na rok v němž probíhá soutěž. 

2 -  Družstva budou soutěžit podle pravidel požárního sportu vydaných 12.5.2007 a 
Směrnic vydaných SH ČMS a schválených VV SH ČMS  dne 12.10.2007. 

3 - Jednotlivé disciplíny budou provedeny za sebou, nebudou probíhat současně. 
4 - Ústroj soutěžících bude jednotná k provedení disciplín. Pracovní , sportovní – 

přesahující kolena, krátký rukáv povolen, obuv bez štětiček a špuntů , opasek lehký     
a přilba povoleného typu. 

5 - Měření a vážení technických prostředků bude prováděno namátkově podle rozhodnutí 
rozhodčího disciplíny. 

6 - Při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 100 korun. Při prvním odvolání se 
kauce zvyšuje na 500 korun a při druhém odvolání na 1 000 korun.V případě uznaného 
protestu se kauce vrátí, jinak propadá ve prospěch pořadatele tedy OSH. 

7 - 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. 
8 - Do vyššího (krajského ) kola postupuje v každé kategorii dvě družstva. 
9 - Ústroj rozhodčích je vycházkový stejnokroj s doplňky v případě slunečného počasí je 

povolena bundokošile  nebo polokošile s výložkami.  
Příjezd rozhodčích do Kamence do 7,00 hodin. 

 
 
Upozornění: 
 

Družstva oprávněná k postupu ihned po okrskové soutěži vyplní přihlášku do okresního 
kola  požárním sportu a odešle ji do kanceláře OSH Svitavy Lanškrounská 2   568 02 
nejpozději do 14.7.2010. do 16 hodin. 

 V případě že se oprávněné družstvo nemůže okresní soutěže z jakýchkoliv důvodů 
zúčastnit, musí svou neúčast ohlásit v kanceláři OSH Svitavy nejpozději do 1.7.2010 do 16,00 
hodin.   Telefon OSH   461533793 nebo na mobil 776377218. 
    

 
         

 
 
  
 


