SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA,
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC,
VE SPOLUPRÁCI S
OLOMOUCKÝM KRAJEM A
STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC

Propozice
OKRESNÍHO KOLA
V POŽÁRNÍM SPORTU 2019
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Termín soutěže
Místo konání
Pravidla

:
:
:

Program

:
:
:

:
:
Velitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Technické zabezpečení
Zdravotník

neděle 26. 5. 2019
Stadion Lokomotiva Olomouc
Pravidla požárního sportu
schválených VV SH ČMS dne 22. 3. 2018

Příjezd soutěžních kolektivů, prezentace
Slavnostní nástup – zahájení soutěže
Plnění disciplín požárního sportu
o 100m překážek – muži, ženy
o Štafeta 4x100m překážek – muži, ženy
o Požární útok – muži, ženy
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků
Závěr
: Hlavinka Pavel
: Opluštil Zdeněk
: Pazdera Petr
: Machačová Věra

Rozhodčí disciplín:
Běh na 100m s překážkami
Štafeta 4 x 100m s překážkami
Požární útok

: Mácha Roman
: Berková Ivana
: Brachtl Jan

ČASOVÝ HARMONOGRAM
07.00

-

07.45

prezence soutěžních kolektivů
(betonové pódium, vedle zastřešené tribuny)

07.50
08.10
08.10
08.30

-

08.00
08.30
08.30
xx.xx

do 30min po ukončení
poslední disciplíny

slavnostní zahájení
porada vedoucích družstev a rozhodčích
trénink na překážkách
plnění disciplín okresního kola v PS
závěrečné vyhodnocení

POŘADATEL MÁ PRÁVO ZMĚNY ČASOVÉHO ROZVRHU PODLE
PRŮBĚHU SOUTĚŽE!!!
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ÚČAST V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM SPORTU 2018
a)
b)
c)
d)
e)

soutěžní družstva mužů a žen okresu Olomouc
všichni rozhodčí s platným průkazem (rozhodčí, rozhodčí instruktor)
pomocný rozhodčí (bez průkazu rozhodčího)
členové technické čety
pozvaní hosté

Soutěže okresního kola v PS se mohou zúčastnit všechna družstva z okresu Olomouc,
která se zúčastnila základních okrskových kol PS a splnila tak podmínky propozic
pro rok 2019
Soutěžní družstva musí doručit přihlášky družstev do Okresního kola v požárním sportu
do kanceláře OSH nejpozději 20 . května 2019 do 15:00hod., na pozdější termín doručení
nebude brán zřetel!
Změny v přihlášce je možno provést nejpozději 23. května do 15:00hod.,
po tomto datu změny nebude možno provést!
Na místě se připouští jen změny na základě dokladu od lékaře pro nezpůsobilost
závodníka.
Přihláška musí být vyplněna hůlkovým písmem, na stroji nebo v PC.

Každý člen soutěžního družstva je povinen mít u sebe
platný průkaz člena SDH s fotografií a tento na požádání
rozhodčího předloží ke kontrole !!!
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Doprava soutěžících na soutěž:
Soutěžní družstva se do místa I. kola soutěže v PS dopraví na vlastní náklady v souladu
s platnými předpisy. Upozorňujeme všechna družstva, aby příjezd na stadion zvolili v dostatečné
časové rezervě. Z důvodu malé kapacity parkovacích míst, je možnost zaparkovat v okolí
stadionu např. (ulice Tř. 17. listopadu, parkoviště OC Šantovka, parkoviště Tržnice).
Asfaltové parkoviště Stadionu Lokomotiva bude určeno pro organizační pracovníky soutěže,
hosty a rozhodčí. DA soutěžních kolektivů bude povolen vjezd pouze za účelem vyložení
soutěžního materiálu. Tyto DA následně parkoviště opustí.
Plánek rozmístění sportoviště:

viz. příloha

Disciplíny
Běh na 100m s překážkami:
Dle „Pravidel požárního sportu“
Štafeta 4x100m s překážkami:
Dle „Pravidel požárního sportu“
úprava na prvním úseku v kategorii muži, ženy– místo překážky „domeček“ překážka
„okno“
Požární útok:
Dle „Pravidel požárního sportu“

Výzbroj a technické vybavení
Družstva si přivezou k provedení disciplín veškeré nářadí vlastní!

Dle „Pravidel požárního sportu“
Vydaných 22.3.2018

Při soutěži bude použit jednotný stroj, přenosná motorová stříkačka TOHATSU
Pro běh na 100m s překážkami doporučujeme dvě sady štafetových hadic.
Bude přísně dodržován časový limit na přípravu a provedení pokusu!

Za bezpečnost veškerého používaného nářadí při soutěži odpovídá ten,
kdo jej na soutěž dodal !!!
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Protesty a odvolání:
Dle „Pravidel požárního sportu“
Vydaných 22.3.2018
Kauce při podání protestu ve výši 500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč:
Dle „Pravidel požárního sportu“
Vydaných 22.3.2018

Postupový klíč :
Z každé kategorie ( muži / ženy ) postupuje jedno soutěžní družstvo na Krajské kolo v PS.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE

REFUNDACE MZDY NEBUDOU HRAZENY!!!
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny
uvedené v tomto organizačním zabezpečení, dbali pokynů organizátorů
a přispěli tak ke zdárnému a důstojnému průběhu soutěže.
Další informace obdrží vedoucí družstev na poradě s rozhodčími
před zahájením soutěže.
Projednáno a schváleno, na doporučení OORR,
VV OSH Olomouc

Pavel Hlavinka

Vlastimila Švubová

vedoucí OORR Olomouc

starostka OSH Olomouc
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Plán rozmístění sportoviště
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PŘIHLÁŠKA

do soutěže 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 štafeta
I.
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.
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