
Propozice republikového kola 
        

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
 DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2006 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 

 
Pořadatel : 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Krajským 
sdružením hasičů kraje Pardubického, Pardubickým krajem, HZS Pardubického 
kraje, Okresním sdružením hasičů Svitavy, Sbory dobrovolných hasičů okresu 
Svitavy 
 
        pod záštitou 
 

Rady Pardubického kraje 
a 

Starosty města Litomyšl 
 

a za významného přispění sponzorů  
 

 
 
 
 
 
 

STOCK - Plzeň – Božkov, Velkopopovický kozel,  HVP,a.s., 
VPO,a.s., Fire – edit,  ČPP,a.s., vydavatelství Hasiči, s.r.o.  

 
 

15. - 17. září 2006 

Místo konání : Městský stadion Černá hora Litomyšl, ulice U plovárny  



Účast:            ●   16 devítičlenných družstev  mužů z ČR + 1 vedoucí a 1 řidič 
 ●   16 devítičlenných družstev žen z ČR + 1 vedoucí a 1 řidič 
 ●   cca 35 rozhodčích 
 ●   cca 15 členů štábu 
 ●   cca 20 členů technické čety včetně časomíry 
 ●   cca 40 hostů 

 

Časový harmonogram :   
Pátek 15.9.2006 :   
  8:30 - 16:30 hod                 tréninky  požární útok  
  8:00 - 16:00 hod                  příjezd a presence soutěžních kolektivů  na stadionu Litomyšl 
12:00 - 16:00 hod                  u b y t o v á n í                       
15:30 - 16:00 hod.           Porada rozhodčích – klubovna v budově stravování  
16:30 – 17:00 hod.                Porada vedoucích soutěžních kolektivů – klubovna v budově  
                                              stravování 
16:30 - 18:00 hod  v e č e ř e 
18:00 - 18:30 hod.  přesun všech účastníků na seřadiště slavnostního zahájení ve  
                                               spodní části náměstí B. Smetany  
18:50 – 19:00 hod.  průvod do horní části náměstí B. Smetany   
19:00 – 19:30 hod.  slavnostní zahájení – Smetanovo náměstí Litomyšl     
Od 19:30  hod.                       individuální program    
 

Sobota 16.9.2006 
  6:00 - 8:30 hod.  s n í d a n ě  
  7:30 -  8:00 hod                            ●  trénink (muži) 
  8:00 - 10:50 hod.                          ●  běh na100 m s překážkami – muži 
11:00 – 11:30 hod.                         ●  trénink (ženy) 
11:30 - 14:20 hod                           ●  běh na100 m s překážkami – ženy 
12:00 - 15:00 hod.    o b ě d  
14:35 – 15:05 hod.           ● trénink štafeta 4 x 100m  - muži 
15:05 - 16:20 hod.           ● štafeta 4 x 100m  - muži 
16:35 - 17:05 hod                            ● trénink štafeta 4 x 100m - ženy 
17:05 - 18:20 hod.           ● štafeta 4 x 100m - ženy 
18:30 - 20:00 hod.                   v e č e ř e 
Od 19:00 hod.                        individuální program 
 
 

Neděle 17.9.2006 : 
   6:00 - 7:30 hod.  s n í d a n ě 
   Od   -  7:30 hod                          ●  přebírka nářadí pro požární útok 
   8:30 - 10:30 hod.         ●  požární útok - muži, ženy 
 10:30 - 11:30 hod                         ●  soutěž „Výjimečný kýblšpric“ 
 12:00 hod.   VYHODNOCENÍ MČR družstev SDH SH ČMS a soutěže  
                                              „Výjimečný kýblšpric“  
 Od 13:00 hod.  o b ě d   
       
 
 
 
POZOR !!!! 



Na slavnostní nástupy ve dnech 15.9. 2006 a 17.9. 2006 nastoupí soutěžní kolektivy 
v jednotném sportovním úboru, vedoucí kolektivů a rozhodčí ve vycházkovém 
stejnokroji SH ČMS 
Ubytování a stravování: dle rozpisu, v ubytovacích zařízeních v místě konání MČR - přesné 
místo ubytování bude každému družstvu sděleno při presenci. U presence budou vedoucím 
družstev sděleny další závazné pokyny organizátora. Během dne bude možnost občerstvení ve 
stánkovém prodeji. 
!!!!!V neděli ráno dne 17.9.2006 před odjezdem na stadion je nutné uvolnit   
       pokoje a provést úklid ubytovacích prostor!!!!! 
 
Doprava : na vlastní náklady (zajistí příslušné OSH respektive SDH po dohodě s OÚ ). 
Zdravotní služba : zajistí pořadatel 
 

Podmínky soutěže :  
!!!!! Ihned po kvalifikaci  na republikovou soutěž - NEJPOZDĚJI DO 5.9.2006 - zašlete 
na adresu : Jan Aulický, Kancelář SH ČMS Římská 45, Praha 2, 121 07 vyplněnou 
přihlášku č. 1 ( příloha č. 1 ) s rodnými čísly a podpisy závodníků, přihlášku č.2 si přivezte 
na soutěž k presenci.  
U vedoucích a řidičů uveďte i úplné adresy bydliště a telefonní číslo.  
 

Dále vás žádáme o  stručnou charakteristiku družstva ( max. jedna A4 )!!!!!  
Charakteristiky družstev poslouží nejen rozhlasovým moderátorům na stadionu při 

představování jednotlivých družstev, ale zároveň jsou podkladem pro stručné představení 
družstva ve Zpravodaji MČR. Na pozdě došlé charakteristiky nebude brán zřetel a údaje o 
družstvu, bohužel,  nebudou moci být zveřejněny v rozhlase. 

 

1. Mistrovství  ČR bude provedeno dle Směrnice hasičských soutěží SH ČMS schválené 
VV SH ČMS dne 24.3. 2001 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2001), 
změn Směrnice hasičských soutěží schválených VV SH ČMS dne 18.3. 2004 a 
Výkladu Směrnice hasičských soutěží  

2. Informace pro závodníky a vedoucích družstev  
                       ● připouští se tretry s max. délkou hřebů 6 mm, 
                     ● lze použít pojistky proti rozpojení hadic   
                     ● proudnice „C“ bude jednotná (dodá pořadatel) 
                     ● nástřikové terče  
                    ● značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu (7soutěžících),  
                           může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu. Po  
                           skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit 
                     ● na MČR 2006 se bude používat jednotná přenosná motorová stříkačka  
                           FPN 10-1000 (výrobce Komfi)  

● bude použit přetlakový ventil B 
                ●  na jednotnou stříkačku lze namontovat svůj přechod pro savice a svoji  
                           půlspojku B na přetlakový ventil  (vše v době přípravy na pokus) 
                ● při tréninku s jednotnou motorovou stříkačkou má každé družstvo  
                          dispozici 25 min. na dráze včetně terčů a časomíry 

● je zakázáno trénovat jen s částí dopravního vedení (např. s jednou hadicí  
                          B. Trénování pouze sacího vedení se řeší po dohodě s technickou četou 

         ●  lze použít savice s O kroužkami na šroubení   
●  šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 / dva a půl /závitu v celé 
    délce závitu 



●  na straně se závitem, vodící náběh ne delší než  35 / třicetpět / mm včetně  
    závitu 
●  konec savice s matkou – náběh ne delší než  35 / třicetpět / mm 

       ●  lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny  a se sítem   
                maximálního rozměru plochy  otvoru síta 25 mm², vodící náběh ne delší než  
                35 mm včetně závitu  
            ●  lze použít sací koš S 110 – TURBO od firmy FLÍDR a sací koš 110  
                 s výklopnou  klapkou SDH plus  

              ●  lze použít rozdělovač  vyrobený z lehké slitiny s funkčními  kulovými   
          ventily   

 ● u disciplíny 100 m s překážkami se zavádí startování dle pravidel IAAF  
     (Mezinárodní atletické federace): 

 

Podmínky pro nezdařený start 
a) Poté, co závodník zaujme konečnou polohu po povelu “Pozor !”, nesmí již zahájit další  
    pohyb dříve, než zazní výstřel startovní pistole nebo schváleného startovacího zařízení.    
    Pokud podle rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců tak učiní dříve, musí to být 
považováno  
    za nezdařený start.  
Za nezdařený start se považuje, pokud, podle rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců, 
závodník: 
     - nezaujme v přiměřené době odpovídající polohu po povelu „Připravte se !“ nebo „Pozor 
!“ 
     - po povelu „Připravte se !“ jakýmkoliv způsobem ruší ostatní závodníky. 
b) Každý závodník, který způsobí chybný start, musí být napomenut. V každém běhu je 
možný  
    pouze jediný chybný start bez diskvalifikace závodníka, který jej způsobil. Kterýkoliv  
    závodník, který způsobí další chybný start v témže běhu musí být z tohoto běhu  
    vyloučen.  
c)  Jestliže se startér nebo kterýkoliv z jeho zástupců domnívá, že start neproběhl podle 
     pravidel, vrátí běžce dalším výstřelem nebo zapískáním. 
 

3. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vyjma přenosné motorové  
     stříkačky a proudnic k disciplíně požární útok  
4. K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy   
      přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385  
      a ČSN EN 397.  
5. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž   

dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré 
technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají 
Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, 
schválené a nejsou nijak upravené.               

6. Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet     
      RHP práškový o hmotnosti náplně 6 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby   
      proběhnutí závodníka cílem. RHP, dodá pořadatel.  
7. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově 

prováděna před i po skončení pokusů. 
8. Při soutěži nebude prováděna disciplína – výstup na cvičnou věž. 
9. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 
               ●  sportovní oděv (soutěžící muži, ženy) celé družstvo musí být ustrojeno       



                   jednotně 
               ●  rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS 
               ●  vedoucí kolektivů - vycházkový stejnokroj SH ČMS (platí pouze při  
                    slavnostním zahájení) 
10. Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení musí vždy nastoupit celé družstvo a 

v předepsané ústroji. Nenastoupí-li  družstvo na slavnostní nástup a na 
vyhodnocení nebude dále pokračovat v soutěži a nebude hodnoceno.   

11. Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka  (kauce) v hotovosti ve    
výši:   
      -    100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu 

-    500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 
-  1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)     

      12. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je    
            nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 
      13. V průběhu soutěží a při nástupu na plnění disciplín bude prováděna kontrola 
totožnosti  
            závodníků, a to za přítomnosti vedoucího družstva (předložením občanského průkazu  
            závodníka). Bez předložení OP nebude závodníkovi umožněn start.   
      14. V pátek je na pořadu trénink družstev s motorovou stříkačkou KOMFI,  
            rozpis v příloze propozic. 

15. Vedoucí družstva bude  po celou dobu soutěže označen visačkou, kterou       
    obdrží u presence.   

      16. Na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí družstva označený  
            visačkou, nelze připustit další členy doprovodu, ani závodníky samé. 
      17. Rozhodčí budou označení rukávovými návleky na levém rameni dle funkce a to: 

● velitel soutěže – červený návlek s třemi bílými pruhy  
● hlavní rozhodčí – červený návlek s dvěmi bílými pruhy  
● rozhodčí disciplín – červený návlek bez pruhů  
● rozhodčí – zelený návlek  

Presence : při presenci odevzdají vedoucí družstev : 
                      ●  kopii přihlášky do okresní soutěže a krajské soutěže v PS 
                      ●  přihlášku č. 2 na MČR v PS ( příloha č. 2 ) -  pro kontrolu 
            ●  schválené přestupní lístky  závodníků (pouze je-li v družstvu přestup  
                            z jiného družstva)   
                      ● členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií a potvrzením o  
                          zaplacení členského příspěvku za rok 2006. Bez neúplného členského  
                          průkazu nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazce musí  
                          odpovídat současnému vzhledu soutěžícího. Dále předloží občanské  
                          průkazy členů soutěžního družstva pro porovnání údajů v čl. průkazu  
                         závodníků. 
            ● vyplněné dodatky rozmístění jednotlivých soutěžících v disciplíně štafeta  
                           4x100m s překážkami a požární útok  
Kontrola totožnosti:  při nástupu na plnění disciplín bude prováděna kontrola totožnosti    
                                   závodníků a to předkládáním  OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (bez   
                                   předložení OP  nebude závodníkovi umožněn start). 
Vedení soutěže : 
náčelník štábu : Aulický Jan     
komisař soutěže: Pumprla Stanislav  
velitel soutěže :   Maiwald Arnošt  
hlavní rozhodčí :  Plojhar Josef  



pomocník hlavního rozhodčího: Šulc Bohuslav     
vedoucí sčítací komise : Klos Tomáš Ing.   
presence : Burket Petr, Kučerová Zuzana, Vurstová Jana   
vedoucí technické čety :  Doležal Jiří 
přejímka nářadí: Kondler Václav, Růžička Milan, Šeps Jiří Ing.    
časomíra : SDH Černovír 
hlasatel :  Pytlík Miloslav       
členové štábu: Runkasová Petra, Dana Šuldová, Kolářová Marie, Josef Orgoník, Maďerová  
                       Katka, Aulická Martina   
 
Rozhodčí jednotlivých disciplín : 
                      MUŽI           ŽENY 
         Požární útok: Henc Jiří     Požární útok:  Meloun Josef    
    Štafeta 4x100m: Kučera Milan         Štafeta 4x100m:  Sejpka Karel    
        Běh na 100m: Pospíšil Miloslav   Běh na 100m: Mácha Roman  
                            
Rozhodčí určila ÚORV na základě výběru krajských zástupců ÚORV a došlých návratek. 
 
Pořadí nástupu na plnění disciplín :  
                    MUŽI                                  ŽENY 

1) kraj Moravskoslezský   1) kraj  Královehradecký 
2) kraj Praha                 2) kraj  Pardubický 
3) kraj Jihomoravský    3) kraj  Vysočina 
4) kraj Jihočeský    4) kraj  Moravskoslezský 
5) kraj Pardubický     5) kraj  SDH Chválenice (obhájce) 
6) kraj Středočeský 2    6) kraj  Praha   
7) kraj Plzeňský    7) kraj  Ústecký 
8) kraj Karlovarský               8) kraj  Zlínský 
9) kraj Ústecký    9) kraj  Středočeský 2 

          10) kraj Liberecký              10) kraj  Plzeňský 
          11) kraj Olomoucký             11) kraj  Olomoucký 
          12) kraj Královehradecký            12) kraj  Liberecký  
          13) kraj Středočeský 1             13) kraj  Karlovarský 
          14) kraj Zlínský              14) kraj  Jihočeský 
          15) kraj SDH Horní Lukavice (obhájce)       15) kraj  Jihomoravský   
          16) kraj Vysočina             16) kraj  Středočeský 1 
 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto 
dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu  
obdrží vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených 
podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. 
Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže. 
 
  Srdečné blahopřání všem, kteří se svými výkony probojovali až do 
republikového kola,  šťastnou cestu do Litomyšle  a těšíme se nashledanou. 
 

                                                   Ing. Karel Richter v.r.    
                                                                                             starosta  SH ČMS 
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