SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC

VYDÁVÁ

*********************************************
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE
OKRSKOVÉHO KOLA
V POŽÁRNÍM SPORTU PRO ROK 2016

*********************************************
Okrsková kola soutěží v PS pro rok 2016 proběhnou podle
„SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY schválených VV
SHČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1.1012.
(Směrnici naleznete na stránkách: http://www.dh.cz/dokumenty/smernice-pravidla/smernice2012.pdf )
Postupová kola pro rok 2016 je možno pořádat již od 3.10.2015!

Okresní odborná rada velitelů Olomouc (dále jen OORV) vyžaduje od organizačních
pracovníků a sborů rozhodčích, aby zajistili dostatečný počet pracovníků soutěže pro
zdárný a důstojný průběh soutěže.
o Termín a místo konání a OZ okrskového kola soutěže v PS s uvedením jména velitele a
hlavního rozhodčího soutěže, nahlásí velitel okrsku na sekretariát OSH ČMS Olomouc
osobně nebo na e-mailovou adresu osh.olomouc@seznam.cz jeden týden před danou
soutěží. Ti, kdo budou Okrsková kola pořádat v roce 2016, doručí výše uvedené
informace nejpozději do 25.3.2016.
o OORV si vyhrazuje právo změny těchto dvou funkcionářů soutěže v případě, že tito
nesplňují potřebnou kvalifikaci. Na všechny soutěže okrskových kol v PS budou vysláni
komisaři soutěže z řad členů VV OSH ČMS a OORV v OSH Olomouc.
Kategorie :
Termín:
Disciplíny :

Muži SDH od 15 let, ženy SDH od 15 let, dovršením v den konání soutěže!
Soutěž okrskového kola v PS ukončit nejpozději 5.6.2016
viz. „SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY“

Před zahájením každé disciplíny bude proveden nástup soutěžního družstva a
podáno hlášení rozhodčímu disciplíny, což bude hodnoceno
jako pořadový výcvik!
Dle rozhodnutí OORV nutno provést alespoň jednu z běhových disciplín!

Místo konání:
Dle rozhodnutí příslušných okrsků SDH (po dohodě možno uspořádat
soutěž i pro několik okrsků společně).
Postupový klíč do Okresního kola soutěže v PS: Vítězné družstvo soutěže Okrskového
kola v PS, dle rozdělení jednotlivých okrsků (je možno sestavit družstvo z celého OSH
Olomouc, které bude okrsek reprezentovat, „SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH
SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY).
Do Okresního kola postupují všechna družstva žen, která se v rámci OSH Olomouc
zúčastnila soutěže okrskového kola a splnila podmínky vydané OORV Olomouc v tomto
organizačním zabezpečení.
Pořádající okrsek v případě úrazu sepíše zápis (na zadní stranu přihlášky do soutěže ) se
stručným popisem, jak k úrazu došlo, které části těla se úraz týká a zda bylo ošetření
provedeno na místě nebo ve zdravotním zařízení. Dále pořadatel vypíše iniciály
soutěžícího a vedoucího (trenéra) soutěžního kolektivu.
Po ukončení soutěže předá do pěti pracovních dnů, (nejpozději však do 6.6.2016),
velitel okrsku, pověřená osoba, veškerou dokumentaci (přihlášky do soutěže
a celkovou výsledkovou listinou soutěže okrskového kola v PS) na sekretariát OSH
Olomouc a složí proti potvrzení na sekretariátu OSH Olomouc částku 1000,- Kč za
jeden soutěžní kolektiv mužů, který bude okrsek reprezentovat na soutěži
Okresního kola v PS.
Na základě odevzdání všech dokumentů ze soutěže Okrskového kola v PS a
zaplacení výše uvedené kauce, obdrží přímo na sekretariátu OZ do Okresního kola
v PS. Přihláška do Okresního kola, která je součásti tohoto OZ, je nutno podat
nejpozději 6.6.2016 do 15:00hod.
Při dodržení podmínek a účasti soutěžního kolektivu daného okrsku na soutěži
Okresního kola v PS bude částka vysílajícímu okrsku vrácena!
Kauce se nevztahuje na soutěžní kolektivy žen!
V případě vědomého porušení tohoto organizačního zabezpečení nebude soutěžní
kolektiv připuštěn do soutěže Okresního kola v PS a o dalších případných sankcích,
rozhodne VV OSH Olomouc na svém zasedání a předloží sněmu zástupců SDH na
svém podzimním zasedání.

Toto organizační zabezpečení bylo předloženo ke schválení VV OSH Olomouc

Roman Mácha v.r.
vedoucí OORV Olomouc

Vlastimila Švubová v.r.
starostka OSH Olomouc

P Ř I H L Á Š K A č. 1
do soutěže Okrskového kola v požárním sportu
přihlašuje ………………………………………………………………
družstvo* ………………………………………………..

( jednotka PO, organizace)

jednotlivce*- počet .........…………...

na soutěž .......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)


v kategorii: dobrovolní hasiči členové občanských sdružení
k plnění disciplín: 100 m, štafeta, požární útok
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

100 m

**

štafeta
I.

štafeta
II.

**

**

útok

Podpis

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přihlašovatel 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 a že výše uvedení
soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává
svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých
organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny
v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

Masér-zdravotník ……………………………
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Řidič: ………………………………………….
příjmení a jméno

Trenér družstva: ...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:

Nehodící se škrtne.
**
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve
sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a
ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

P Ř I H L Á Š K A č. 1
do soutěže Okresního kola v požárním sportu 2016
přihlašuje ………………………………………………………………
družstvo* ………………………………………………..

( jednotka PO, organizace)

jednotlivce*- počet .........…………...

na soutěž .......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)


v kategorii: dobrovolní hasiči členové občanských sdružení
k plnění disciplín: 100 m, štafeta, požární útok
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

100 m

**

štafeta
I.

štafeta
II.

**

**

útok

Podpis

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přihlašovatel 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 a že výše uvedení
soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává
svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých
organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny
v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

Masér-zdravotník ……………………………
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Řidič: ………………………………………….
příjmení a jméno

Trenér družstva: ...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:

Nehodící se škrtne.
**
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve
sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a
ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

P Ř I H L Á Š K A č. 2
do soutěže Okresního kola v požárním sportu 2016
přihlašuje ………………………………………………………………
družstvo* ………………………………………………..

( jednotka PO, organizace)

jednotlivce*- počet .........…………...

na soutěž .......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)


v kategorii: dobrovolní hasiči členové občanských sdružení
k plnění disciplín: 100 m, štafeta, požární útok
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

100 m

**

štafeta
I.

štafeta
II.

**

**

útok

Podpis

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přihlašovatel 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 a že výše uvedení
soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává
svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých
organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny
v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

Masér-zdravotník ……………………………
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Řidič: ………………………………………….
příjmení a jméno

Trenér družstva: ...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:

Nehodící se škrtne.
**
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve
sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a
ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

