
Okrskové kolo kategorií muž ů a žen - okrsek Borová  
Okresní kolo kategorií dorostu - okres Svitavy  

 

13. května 2018 - ned ěle 
   sportovní areál „Pod Lipou“ v Kamenci u Poli čky 

 

Časový plán  
Prezence:    7,00 - 7,30 hodin 

Porada rozhodčích:   7,30 hodin 

Zahájení soutěže nástupem:  8,00 hodin 

Zahájení první disciplíny soutěže: 8,15 hodin (štafeta 4 x 100 m)  

 
Pravidla a podmínky sout ěží 
 
A.   Okrskové kolo okrsku Borová kategorií muž ů a žen 

Soutěž bude 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 odchylkami a 
doplněními dle Vzorových propozic postupových soutěží pro rok 2018, schválených dne 22. 
3. 2018. 
 
Prezence: 
 Vedoucí družstva odevzdává při prezenci řádně vyplněnou přihlášku družstva se 
jmény členů soutěžního družstva, datem narození a s jejich nasazením do jednotlivých 
soutěžních disciplín. Dále budou kontrolovány členské průkazy SH ČMS všech členů 
družstva zapsaných na přihlášce a k případné kontrole totožnosti může být požadováno 
doložení totožnosti občanským průkazem. 
 
Soutěžní disciplíny okrskového kola muž ů a žen: 
Štafeta 4 x 100 metrů: - z každého družstva mohou startovat dvě čtyřčlenné 

štafety, žádný závodník nesmí startovat opakovaně, pro 
obě kategorie platí, že na prvním úseku se překonává 
překážka bariéra s oknem a na čtvrtém úseku je hasící 
přístroj pouze přenášen 

Běh na 100 metrů s překážkami: - z každého družstva startují 4 závodníci, všichni 
závodníci mají možnost dvou pokusů - do výsledku 
družstva se započítávají 3 nejlepší výsledky závodníků z 
daného družstva 

Požární útok: - družstva mají 2 pokusy, terče sklopné otvor 50 mm. 
 
Rozhod čí sout ěže: 

Každý sbor okrsku Borová je povinen zajistit účast minimálně dvou rozhodčích. 
 
Celkové hodnocení okrskové sout ěže družstev: 

Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem umístění ze všech tří disciplín. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí v disciplíně požární útok.   

Právo postupu do okresního kola si zajistí vítěz kategorie mužů a vítěz kategorie žen. 



 
Technické prost ředky a vybavení pro okrskové kolo: 
 Družstva si přivezou veškeré technické a sportovní prostředky vlastní, pořadatel dodá 
přenosný hasící přístroj a překážky. Všechny disciplíny budou měřeny elektronickou 
časomírou se světelným displejem. 
 
 

B.    Okresní kolo okresu Svitavy kategorií dorostu  
 Všechny disciplíny budou prováděny dle směrnic pro celoroční činnost dorostu SH 
ČMS, které jsou v platnosti od 1. 9. 2007 včetně výkladů, dodatků a doporučení.  
 
Prezence: 
 U prezence předloží každý kolektiv dorostu platné členské průkazy s aktuální 
fotografií, průkazy zdravotní pojišťovny.  
 
Soutěžní disciplíny okresního kola dorosteneckých katego ríí: 
Štafeta 4 x 100 metrů: - každé družstvo má možnost dvou pokusů, v obou 

pokusech může startovat stejná štafeta, pro všechny 
kategorie platí, že na prvním úseku se překonává 
překážka bariéra s oknem a na čtvrtém úseku je hasící 
přístroj pouze přenášen 

Běh na 100 metrů s překážkami: - z každého družstva startuje 6 závodníků, všichni 
závodníci mají možnost dvou pokusů - do výsledku 
družstva se započítává 5 nejlepších výsledků závodníků 
z daného družstva 

Požární útok: - družstva mají 2 pokusy, terče sklopné přes otvor 50 
mm, bude používán jednotný stroj Rosenbauer FOX III. 

Dvojboj     - závodníci mají možnost dvou pokusů, závod proběhne 
     na běžecké dráze 
Testy     - disciplína proběhne formou testových otázek v průběhu 
     konání ostatních disciplín 
 
Stravování:  
 Zabezpečuje SDH Kamenec. Každý člen soutěžního kolektivu dorostu obdrží u 
prezence stravenku v hodnotě 50 Kč a jídlo si vybere dle vlastní chuti. 
 
Pokyny pro vedoucí družstev dorostu:  
1. V případě nepřístojného chování družstva vedoucího družstva či fanoušků bude družstvo 
vyloučeno ze soutěže.  
2. Technické prostředky si dodá každé družstvo vlastní, pořadatel dodá přenosný hasící 
přístroj, jednotný stroj Rosenbauer FOX III a překážky. 
3. První tři jednotlivci v každé kategorii obdrží medaile a všechna družstva pak diplomy a 
většina i věcné ceny.  
4. Přihlášky musí být odevzdány na OSH Svitavy nejpozději do 7. 5. 2018  z důvodu 
zanesení do startovní listiny. Pořadí závodníků na běhu 100 m s překážkami bude 
zachováno dle přihlášky. Pozdější změny pořadí nebudou akceptovány.  
 



5. Při prezenci a před každou disciplínou budou předloženy platné členské průkazy s 
aktuální fotografií a průkazy zdravotní pojišťovny.  
6. Během celé soutěže budou prováděny kontroly na požití alkoholických nápojů.  
 

C.  Společná ustanovení pro okrskové i okresní kolo  

 
Povrch dráhy a povolená obuv: 

Závody se uskuteční na tartanovém povrchu, na travnatém povrchu se uskuteční 
pouze dopravní vedení při požárním útoku a první dva úseky štafety 4 x 100 m. 

Pro všechny disciplíny je zakázáno používání pracovní obuvi - povolena je pouze 
obuv sportovní a je povoleno použití treter s hřeby maximální výšky 6 mm. 
 
Doba p řípravy na pokus: 
 Doba přípravy na pokus se zkracuje na minimálně nezbytnou dobu – štafeta 4 x 100 
m 3 minuty, běh na 100 m s překážkami 1 minuta, požární útok 4 minuty.  
 
Protesty: 
 Při protestech bude vybírána kauce 500,- Kč 
 
Vedení sout ěže: 
Velitel soutěže     - Jiří Doležal 
Hlavní rozhodčí soutěže    - Josef Jiruše 
Prezence a sčítací komise    - SDH Kamenec 
Časomíra      - SDH Kamenec 
 
Časový rozpis, p ředpokládaná ú čast a po řadí disciplín: 
Okrsek Borová - muži a ženy: 
 Předpokládá se účast 7 družstev mužů a 3 družstva žen. 
Okres Svitavy - dorost: 
 Předpokládá se účast: - 2 družstva dorostenců 
     - 5 družstev dorostenek 
     - 3 družstva smíšený dorost 
     - 4 dorostenci jednotlivci  
     - 9 dorostenek jednotlivců 
 
Prezence:     7,00 - 7,30 hodin 
Porada rozhodčích:    7,30 hodin 
Zahájení soutěže nástupem:   8,00 hodin 
Zahájení první disciplíny štafeta 4x100 m: 8,15 hodin 
 
Štafeta 4x100 metrů 
- ženy    
- smíšený dorost 
- dorostenky družstva 
 
Štafeta 4x100 metrů 
- muži    
- dorostenci družstva   



Běh na 100 metrů 
- muži   
- dorostenci družstva    
- starší dorostenci jednotlivci  
 
Běh na 100 metrů 
- mladší a střední dorostenci jednotlivci  
 
Běh na 100 metrů 
- ženy   
- smíšený dorost   
- mladší a střední dorostenky jednotlivci 
- dorostenky družstva 
 
Požární útok - travnatá plocha 
- muži   
- dorostenci družstva      
   
Dvojboj – běžecká dráha 
- mladší, střední a starší dorostenky jednotlivci 
- mladší, střední a starší dorostenci jednotlivci 
 
Požární útok – běžecká dráha 
- ženy  
- smíšený dorost 
- dorostenky 
 
Testy pro kategorie dorostu - v průběhu ostatních disciplín, místo konání pódium pro hudbu 
 
Vyhlášení výsledků 

 
 Časový rozpis je pouze orientační a bude se posunovat podle času ukončení disciplín 
a připravenosti jednotlivých drah. 
 
        V Kamenci u Poličky 12. 4. 2018 
 
Příloha: Přihlášky do soutěží     


