OZ - Okresní soutěž v požárním sportu - 2022
Okresní soutěž se koná v sobotu dne 4. června 2022 v Náchodě (stadion na Hamrech).
Okresní soutěž v PS proběhne dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy,
vydaných SH ČMS, platných od 1. 1. 2012.
Tato soutěž bude spojena s Okresní soutěží Dorostu – po disciplinách se boudou střídat.
Písemné přihlášky určené pro letošní rok, o které si soutěžní družstva mohou zažádat na
OSH Náchod, 547 01 Náchod, nebo stáhnout z internetu na www.oshnachod.cz, zašlete ŘÁDNĚ
VYPLNĚNÉ nejlépe do 22. 5. 2022, nejpozději však do 31. 5. 2022 na OSH Náchod.
Které družstvo přihlášku neodevzdá včas, nebude připuštěno k okresní soutěži !!!
S přihláškou bude vybírána záloha na startovné 500,- Kč, která bude družstvu vrácena při prezenci;
pokud družstvo na soutěž nepřijede, je záloha nevratná !!! Stravu si bude hradit každý sbor sám!
Upozornění: Řádně vyplňte soutěžící v běhu na 100 m !!! Jak napíšete jména a pořadí, tak soutěžící
poběží, nebudou prováděny změny v den soutěže, pouze z vážných důvodů (pro nemoc apod.) !!!
Při prezenci se budou vybírat členské průkazy soutěžících (i s fotkou a razítkem OSH) !
Další podmínkou je, aby družstvo bylo vybaveno potřebným materiálem pro vykonání disciplín dle
platných Směrnic hasičských soutěží. V provádění disciplín nebudou prováděny změny, pouze upozorňuji
na podmínku účasti minimálně 6 členů na běh 100 m s překážkami pro postup do krajského kola
(započítává se 6 platných časů). Pro vyhodnocení pouze okresu je podmínkou účasti minimálně 3 členů
na běh 100 m s překážkami, které se ZAPOČÍTÁVAJÍ. Pokud nebude splněna tato podmínka nebude
družstvo hodnoceno – pouze mimo soutěž. V požárním útoku jsou dva pokusy, započítává se lepší čas.
Do celkového hodnocení pro postup do krajského kola se počítá součet umístění lepšího požárního útoku,
lepší štafety a součtu 6 nejlepších časů jednotlivců. Pro hodnocení okresu se počítá součet umístění lepšího
požárního útoku, lepší štafety a třech nejlepších časů jednotlivců !!! Družstvo s nejnižším číslem v součtu
získaných bodů za pořadí v jednotlivých disciplínách, je vítěz.
Oděv a obuv dle platných směrnic HS - dlouhý i krátký rukáv povolen; dlouhé kalhoty musí zcela
zakrývat stehna a lýtka. Obuv - tretry jsou povoleny (dle směrnic) s délkou hřebu max. 6 mm!
V soutěžním družstvu mohou startovat maximálně 3 soutěžící mladší 18-ti let, starší 15-ti let,
rozhodující pro posouzení věku je datum konání soutěže.
Postup do krajského kola (HK) 18. 6. 2022 bude podle účasti všech družstev v okresním kole.
Při počtu do deseti družstev v každé jednotlivé kategorii postupuje jedno družstvo,
při účasti nad deset družstev v každé kategorii postupují dvě družstva.
PROPOZICE K SOUTĚŽI :

Příjezd soutěžních družstev
Sraz členů technické čety
Sraz rozhodčích a časoměřičů
Prezence soutěžních družstev
Tréninky soutěžících (běh na 100 m)
Porada s vedoucími družstev
Nástup soutěžních družstev
Rozmístění rozhodčích
Zahájení soutěžních disciplín

-

7:00 hod.
7:00 hod.
7:00 hod.
7:00 – 7:30 hod.
7:15 – 7:30 hod.
7:30 – 7:40 hod.
7:40 hod.
7:50 – 8:00 hod.
8:00 hod.
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Disciplíny :
1. Pořadová příprava: Velitel nebo určený člen družstva nechá nastoupit soutěžní družstvo do
požadovaného tvaru (v řad nebo v zástup) asi 20 m od stanoviště disciplíny
„Pořadová příprava“ (plocha stadionu). Může využít tzv. základního postoje nebo
zvolit postup popsaný v metodických listech Cvičebního řádu (PŘV 2 – 7).
Příklad: Velitel např. zavelí: „Družstvo na můj povel za mnou v řad nastoupit.“
Velitel nechá napochodovat soutěžní družstvo do prostoru plnění disciplíny „Pořadová příprava“, velí
"POZOR, zastavit stát, vpravo (nebo vlevo) bok, přímo hleď“ a sám se otočí k rozhodčímu a podá hlášení:
„Pane rozhodčí, velitel /Josef Novák/. Družstvo z /Náchoda/ nastoupilo k provedení pořadové přípravy.“
Následuje předvedení 5 jednoduchých cviků, které určí rozhodčí disciplíny. Jsou to: „Pozor, pohov,
vyrovnat, vpravo /vlevo/ bok, přímo hleď, pohov, rozchod, volno a čelem vzad“. Z pohybových cviků to
jsou: „Pochodem vchod a zastavit stát“.
U dalších disciplín PS (PÚ, štafeta a jednotlivci) se již hlášení nepodává.
Hodnocení je pouze: splnil nebo nesplnil. Body se neudělují a nezapočítává se tato disciplína do celkového
hodnocení.
2. Požární útok: dle platných pravidel PS (stroj nenastartovaný) s použitím přetlakového ventilu,
pro všechna družstva jednotná PS 12 v PÚ, společné proudnice (PS12 i proudnice
zajistí OSH), terče nástřikové, s doplňky dle SIAŘ 17/2010 (použití O kroužků,
použití pojistek na dopravním vedení B „Nutné doložit certifikát od výrobce“).
Nástavce sacího hrdla jsou povoleny. Běží se dva pokusy v požárním útoku.
3. Běh na 100 m s překážkami: dle platných pravidel PS a Směrnic hasičských sportovních soutěží.
4. Štafeta 4 x 100 m: proběhne na oválu; nářadí dle SIAŘ 17/2010, povolená minimální hmotnost
žebříku je 8,5 kg.
Pokud bude družstvo stavět dvě štafety – bude to nahlášeno rozhodčímu disciplíny
a všichni soutěžící budou připraveni k provedení.
Připomínky, protesty dle platných směrnic hasič. soutěží (na předepsaném formuláři).
Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:
200,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny
300,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)
Velitel soutěže
Pomocník velitele soutěže
Hlavní rozhodčí
Vedoucí technické čety
Pořadová příprava
Velitel soutěže dorostu
Hlavní rozhodčí dorostu

-

Prouza Ladislav
Vondra Martin
Kraus Ivan
Jelínek Rudolf
Vondra Martin
Kligl Milan
Záliš Josef

Každé soutěžní družstvo dodá jednoho člena do rozhodčích nebo časoměřičů.
ORGANIZÁTOR:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Náchod
ve spolupráci s Okresní odbornou radou represe Náchod
za podpory MŠMT, NSA a Královéhradeckého kraje

2

