Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů
Frýdek-Místek

PROPOZICE
OKRESNÍHO KOLA
družstev Sborů dobrovolných hasičů SH ČMS
v požárním sportu

2022

TERMÍN KONÁNÍ:

neděle 22. května 2022

MÍSTO KONÁNÍ:

stadion TJ Slezan ve Frýdku Místku

.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
NEDĚLE 22. 5. 2022 - stadion TJ Slezan Frýdek Místek

07:00 - 07:45
07:00 - 07:30
07:30 - 07:45
07:50 - 08:00
08:10 - 08:25
08:40 - 09:25
09:45 - 10:05
10:15 - 11:35
12:00 - 14:00
14:20 - 14:45

akreditace družstev okresu FM (M+Ž)
akreditace rozhodčích okresu FM
porada rozhodčích
nástup družstev a rozhodčích
tréninky štafet
štafety 4 x 100 m s překážkami
tréninky jednotlivců na 100 m /muži, ženy, dorostenci,
dorostenky/
soutěž - běh na 100m s překážkami /2 x muži a dorostenci,
1 x ženy a dorostenky/ 3 dráhy – jednotlivci
požární útoky - muži, ženy, 1 dráha muži, 1 dráha ženy
závěrečnému vyhodnocení

Organizátoři si vyhrazují právo změn časového harmonogramu!

Přípravu areálu zajistí okresní odborná rada represe - odpovědný člen rady p.
Strakoš Ladislav + Čarvaš Vítězslav.
Soutěž se uskuteční v disciplínách Požárního sportu: běh na 100m s překážkami,
štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok, v kategorii ženy a muži dorostenci.
Vítězná družstva mužů a žen postoupí do krajského kola. V případě nezájmu
těchto družstev postoupit do krajské soutěže, mohou se přihlásit další družstva na
dalších místech.
1. Účast
– Otevřená okresní soutěž - družstva mužů a žen SH ČMS, na území OSH
Frýdek-Místek, na základě dodané přihlášky (viz. pravidla PS - příloha č. 1)
Pro přihlašování do postupové soutěže v PS, i do soutěže v požárním útoku,
dle pravidel PS je nutné využít elektronickou přihlášku: https://prihlasky.dh.cz/
umístěný na stránkách „oshfm“ i „dh“.
2. Organizační štáb
-

Žák Libor
velitel soutěže
Mikoláš Jaroslav
hlavní rozhodčí
pomocník hlavního rozhodčího Čarvaš Vítězslav
rozhodčí běh na 100 m, muži

Strakoš Ladislav

-

rozhodčí běh na 100 m, ženy
štafety 4 x 100 m muži,

Velčovská Pavla
Bílek Michal

-

štafety 4 x 100 m ženy
požární útok, muži
požární útok, ženy

Krejčí Lenka
Wczelka Aleš
Šustek Jiří

-

vedoucí sčítací komise
zapisovatel
vedoucí tiskového střediska
prezence
komentátor

Ambrožová Pavla
Krejčí Hana
pracovnice OSH
Žák Libor
Velčovský Dalibor

Rožnovský Ivan
Člen ORM

-

startér
časomíra

Kubina Zdeněk
Šostý Radim

Starzyk Bronislav
Člen ORM

-

přejímka nářadí
vedoucí technické čety

Gruszka Jaroslav
Gúth Eduard

Člen ORM
Člen ORM

Člen ORM

3. Všeobecná ustanovení
a) Za umístění v požárním útoku budou body započteny do soutěže o pohár
starosty OSH.
b) Soutěžní družstva:
– soutěžící družstvo pro soutěž na 100 m překážek, štafeta 4x 100 m
s překážkami a požární útok sestává max. z 10 závodníků, vedoucí
družstva, trenér + řidič – max. 13 osob.
c) Podání přihlášek
Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky (viz.
příloha níže) nejpozději do 11. května odborné radě represe:
Pokud nastane změna termínu, přihlášky budou odevzdány týden předem.
•

e-mailem na adresu: oshfm@seznam.cz

•

V případě změn odevzdá vedoucí družstva opravenou přihlášku při prezenci.
Spolu s přihláškou odešlete stručnou charakteristiku družstva (max. jedna A4).

•

U vedoucích a řidičů uveďte na přihlášce i úplné adresy bydliště, e-mailový
kontakt a telefonní číslo.

•

Pro disciplínu běh na 100 m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo
pořadí závodníků uvedených na přihlášce.

d) Prezence
Při prezenci na soutěž vedoucí družstev:
•

Odevzdají v případě změny ve složení družstva (oproti přihlášce zaslané
v požadovaném termínu) – nový originál přihlášky (viz. pravidla PS –
příloha č. 1).

•

•

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

e) Kontrola totožnosti
Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna
namátková kontrola totožnosti závodníků.
f) Stravování
Pro soutěžní družstva bude možnost občerstvení v prostorách u stadionu.
g) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí SDH Lískovec Za zdravotní stav
soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.
h) Doprava
Vlastní na náklady vysílajícího SDH.

Soutěže se zúčastní družstva, která splnila podmínky postupu:
• ……. sedmičlenných družstev mužů a žen + výše uvedení
• ….… rozhodčích
• ……. členů štábu
• ……. členů technické čety včetně časomíry
• ……. hostů
4. Technická ustanovení
Soutěž proběhne podle pravidel požárního sportu
doplněními:

s těmito odchylkami a

a) Disciplíny budou provedeny na dráze:
− s tartanovým povrchem v disciplínách běh na 100 m s překážkami
−
se škvárovým a travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou
b) Disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově, po domluvě může být
zkráceno - na jednokolově.
c) Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době
na přípravu pokusu.
d) Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní. Hadice pro
požární útok libovolné. Požární útok proběhne dle pravidel Požárního sportu,
s výjimkou minimálního průměru hadic C 38, B 63
.
e) Za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá

ten, kdo je na soutěž dodal. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem
stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky, odpovídají platným
pravidlům PS a jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
f) Kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i
po skončení soutěžních pokusů.
g) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení.
Rozhodčí a organizační pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH
ČMS, příp. PSII + červené triko rozhodčího + kšiltovka.
h) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech,
pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
i) Soutěžící je povinen se podrobit všem rozhodnutím rozhodčích, antidopingové
zkoušce a testu na alkohol, byl-li k tomu rozhodčím vyzván, a pokynům
pořadatelů.
j) Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže viditelně označeni.
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto
dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém
harmonogramu obdrží vedoucí družstev při prezenci 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.

Zpracoval: Saran Josef
vedoucí OORR

