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Propozice hasičské soutěže okrskového kola v klasické soutěži 
 

Pořadatelem postupové soutěže I. kola je  
SH ČMS Okrsek Nepomuk, Sbor dobrovolných hasičů Dvorec 

 
Soutěž se uskuteční dne 27. května 2023 ve Dvorci na hřišti Slavoje od 09:00. 
 
Vedení soutěže: 
 
Velitel soutěže:    Pavel Paleček 
Hlavní rozhodčí:    Stanislav Novotný 
Rozhodčí disciplín: 
 Štafeta 7 x 50 m - Muži a Ženy:   
 Požární útok - Muži a Ženy:   
 
Časomíra:    bude měřeno elektronickou časomírou   
Hlavní časoměřič:   Petr Zeman 
Vedoucí sčítací komise:  Petr Zeman 
Zapisovatel:     
Prezence:     
Vedoucí technické čety:   
 
Stravování: 
Během soutěže bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji. 
 
Doprava: 
Na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s OÚ a nahlášením techniky mimo dosah 
zřizovatele na KOPIS HZS Pk). 
 
Zdravotní služba: 
Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu, odpovídající rozsahu a místním 
podmínkám soutěže. 
 
Povrh drah: 
Štafeta 7 x 50 m s překážkami – travnatý povrh 
Požární útok – travnatý povrh 
 
Podmínky soutěže: 

1)  Termíny pro podání řádně vyplněných přihlášek (příloha č. 1) v písemné podobě nebo 
elektronicky pro 0. kolo klasické soutěže je nejpozději do 27. května 2023 na poradě 
před soutěží. 

2)  Soutěže se zúčastní soutěžní družstva Okrsku Nepomuk v kategorii Muži,  Ženy a 
Smíšená družstva(4+3). 

 
 

● sedmičlenná družstva mužů + 1 vedoucí a 1 řidič  
● sedmičlenná družstva žen + 1 vedoucí a 1 řidič 
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● rozhodčí 
● členové štábu 
● členové technické čety včetně časomíry 
● hosté  

 

3)  Časový harmonogram soutěže:  
 

09:00 – 09:30 hod.    ● prezence soutěžních družstev  
09:30 - 10:00 hod.   ● slavnostní průvod od HZ na hřiště  
10:30 - 13:30 hod.   ● štafeta 7 x 50 m - muži, ženy 
14:00 – 15:30 hod.   ● požární útok - muži, ženy  
16:00 hod.    ● vyhodnocení soutěže  

 

4)  Soutěž bude provedena dle pravidel Klasické soutěže, Směrnice hasičských 
sportovních soutěží 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) a dodatku 
schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dne 20. 11. 2014 a tohoto organizačního 
zabezpečení. 

 

5)  V jednotlivých disciplínách klasické soutěže za soutěžní družstvo soutěží: 
Štafeta 7 x 50 m s překážkami, - sedmičlenná štafeta 
Požární útok - min. sedm soutěžících. 

 

6)  V disciplíně PÚ se uskuteční jeden pokus. 
 

7)  Hodnocení výkonů: 
Celkové pořadí družstev - součet časů dosažených družstvem ve všech disciplínách. 
Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem časů a při rovnosti časů rozhoduje 
pořadí v PÚ. V disciplíně štafeta 7 x 50 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva 
dosažený čas lépe umístěné štafety družstva. Pořadí družstva štafet se hodnotí podle 
dosažených časů. 
V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů. 
Družstvo, které nesplní disciplínu (neplatný pokus), bude hodnoceno na posledním 
místě. 
 

8)  Družstvo nastoupí ke kontrole před provedením disciplíny (požární útok) ve tvaru dle 
Cvičebního řádu GŘ HZS ČR. Velitel družstva podá rozhodčímu hlášení. 

 
9)  Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na 

přípravu pokusu. 
 

10)  Technické podmínky k disciplíně požární útok (příloha č. 3): 
● lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část II. pravidlo 47 odst. 10.  
● nástřikové terče  
● požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy a 
Technických podmínek ke vzorovým propozicím 2015 (příloha č. 3) 
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 savice, sací koš a rozdělovač dle Technických podmínek ke vzorovým propozicím 
2015, a podmínek, které lze najít na: http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-
technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx 

 
11)  Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic a 

požární motorové stříkačky, pokud pořadatel neurčí jinak.  
 

12)  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.  

 

13)  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 Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou 
nijak upravené. 

 

14)  Obě kategorie budou při štafetě 7 x 50 m s překážkami na prvém úseku 
přenášet ruční hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát 
na podložce do doby proběhnutí posledního závodníka cílem (u člunkového běhu po 
proběhnutí závodníka cílem druhého úseku). Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.  

 

15)  Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově 
prováděna před i po skončení pokusů.  

 

16)  Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:  
● soutěžící - pracovní stejnokroj PS II a čepice (přilba), (celé družstvo musí být ustrojeno 
jednotně)  
● rozhodčí - vycházkový stejnokroj SH ČMS , nebo čistý stejnokroj PSII. 

Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsaném ústroji. 
  

17)  Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky 
(kauce) v hotovosti ve výši:  
300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu  
500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu  
700,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)  

Protest se podává písemně příloha č. 2 (a dle přílohy č. 8 Směrnice hasičských soutěží)  
 

18)  Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, 
pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.  

 

19)  Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou, 
kterou obdrží u prezence.  

 

20)  Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:  
● přihlášku do soutěže, (příloha č. 1)  

http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-


                                                                                SHČMS Okrsek č. 14 Nepomuk 

● členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného 
postupového kola s fotografií. Bez členského průkazu nebude závodníkovi umožněn 
start. Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího  
● předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce, ke kontrole. 

 

21)  Kontrola totožnosti: při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, 
může být prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků a to předložením 
OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka,(bez předložení OP nebude závodníkovi umožněn 
start). 

 
 
U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.  

 
Pořadí nástupu na plnění disciplín: 
Pořadí družstev bude vytvořeno na základě losování před soutěží. 

 
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. 
 

SH ČMS Okrsek č. 14 Nepomuk přeje soutěžícím sborům  
mnoho úspěchů v soutěži. 

 
 
 
 

      
 
 
 
 

      Stanislav Novotný v. r.                                                                 Pavel Paleček v. r.  
         velitel okrsku                                                                                            starosta okrsku 
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                            PŘIHLÁŠKA                   Příloha č. 1  
na klasickou soutěž a prohlášení o zdravotním stavu soutěžících 

 
 

*************************************************************************** 
SDH                                                                               I. kolo klasické soutěže Okrsku Nepomuk                                                    

-------------------------------------------------- přihlašuje -----------------------------------------------    
(organizace)        (druh soutěže) 

 

                                                                                       MUŽI *      -         ŽENY* 

-------------------------------------------------------      -----------------------------------------------        
               ( datum a místo konání )                ( kategorie)   

 
Prohlašuji, že nemám žádné zdravotní potíže, a mohu startovat na shora uvedené soutěži. 

 

Příjmení a jméno Datum narození Bydliště Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

ŠTAFETA POŽÁRNÍ ÚTOK 

Úsek Příjmení a jméno Číslo Příjmení a jméno 

1  velitel  

2  strojník  

3    

4    

5    

6    

7    

    

* nehodící škrtni 
Trenér družstva .................................                       Vedoucí družstva ....................................... 
 
V ........................................... dne ........................................  
                                                                                                                                                        Razítko a podpis 
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Příloha č. 2 
 
 

Zpráva o soutěži v klasické soutěži 
 
 
 Pořadatelé postupových soutěží I. kola zašlou kanceláři OSH neprodleně po ukončení 
postupové soutěže zprávu o výsledcích soutěže. Své stanovisko ke zprávě připojí komisař 
soutěže, byl-li na této soutěži přítomen. Zpráva o soutěži nenahrazuje vydání kompletních 
výsledkových listin, protokolů o národním rekordu apod. Účelem je zejména předat co 
nejdříve potřebné informace pořadateli vyššího kola soutěže.  
 
 
 

o b s a h 
 

1)  Název soutěže, místo a datum konání. 
2)  Pořadatel (é) soutěže. 
3)  Celkové pořadí družstev hodnocených v příslušné kategorii, včetně celkového času 

dosaženého jednotlivými družstvy v soutěži. 
4)  Celkové umístění jednotlivců (příjmení, jméno a jednotka PO) hodnocených v příslušné 

kategorii nejméně na 1. až 30. místě, včetně celkového času dosaženého těmito 
jednotlivci.  

5)  Zda došlo na soutěži ke zranění soutěžícího, u kterého lze předpokládat pracovní 
neschopnost.  Pokud ano, pak uvést přihlašovatele zraněného soutěžícího.  

6)  Zda byl ze soutěže někdo vyloučen (soutěžící, rozhodčí). Pokud ano, pak uvést základní 
informaci o důvodu vyloučení. 

7)  Jména rozhodčích disciplín a hlavního rozhodčího. 
8)  Podpisy hlavního rozhodčího a velitele soutěže. 
9)  Seznam příloh. 
 
 

K této zprávě uvede komisař soutěže své stanovisko zejména: 

a)  zda soutěž byla provedena v souladu s pravidly Klasické soutěže, 
b)  zda potvrzuje pořadatelem uvedené výsledky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 
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Protest 
 

Proti rozhodnutí rozhodčího* Proti účasti jiného soutěžícího* Proti výsledkům* 
 
Jméno a příjmení:……………………………………. SDH: …………………………… 
 
 
Text protestu: 
            
            
            
            
            
            
       
             
Čas předání protestu:….............   Podpis protestujícího: ……………….. 

 

 
Vyjádření k protestu: 
 
 
 
 
 
Čas předání vyjádření:………………  Podpis rozhodčího: ……………………… 

 

Odvolání č. 1: 
 
 
 
 
Čas předání odvolání: ……………….  Podpis protestujícího: …………………… 

 
Vyjádření k odvolání: 
 
 
Čas předání vyjádření k odvolání: ………..  Podpis rozhodčího: ……………………… 

 
Odvolání č. 2: 
 
 
 
Čas předání odvolání:……………   Podpis protestujícího: …………………… 

 
Vyjádření k odvolání: 
 
Čas předání vyjádření k odvolání: ………… Podpis rozhodčího: …………………… 

 
* Nehodící škrtněte 
Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.  
 


