
Okrskové kolo kategorií mužů a žen - okrsek Borová 
 

v neděli 26. května 2019 hřiště v Sádku 
 

Časový plán 
Prezence:    8,00 - 8,30 hodin 

Porada rozhodčích:   8,30 hodin 

Zahájení soutěže nástupem:  9,00 hodin 

Zahájení první disciplíny soutěže: 9,15 hodin (štafeta 4 x 100 m)  
 
Pravidla a podmínky soutěže 

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. 
 
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. Mohou být 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 mužů 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 1 pokus, případný druhý pokus bude 
dohodnut při poradě rozhodčích (dle počtu soutěžních 
družstev), terče sklopné otvor 50 mm. 

                                                             
Rozhodčí soutěže: 

Každý sbor okrsku Borová je povinen zajistit účast minimálně dvou rozhodčích.
 
Celkové hodnocení okrskové soutěže 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.   
 
Technické prostředky 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. 
 
Příloha: Přihláška do soutěže 


