SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín
Svárov 1082
755 01 Vsetín
tel. 571 165 655, 778 870 155
Email: kancelar@osh-vsetin.cz; www.osh-vsetin.cz

Organizační zajištění okresního kola soutěže hasičských družstev
mužů a žen okresu Vsetín v roce 2018
Okresní kolo soutěží v požárním sportu se uskuteční 16. června 2018 v Horním Lidči. Je organizováno k
ověření fyzické a odborné připravenosti jednotek v okrese Vsetín. Z okresního kola postoupí dvě vítězná
družstva v kategorii muži a ženy do krajského kola.
Termín konání: 16. června 2018 zahájení v 8,00 hodin
Místo konání:

Sportovní areál Horní Lideč

Pořadatel:

OSH Vsetín ve spolupráci s obcí Horní Lideč,
SDH Horní Lideč a HZS okresu Vsetín

Štáb soutěže:

Jaromír Polanský, starosta OSH
Solanský Pavel, náměstek starosty OSH
Bělíček Jan - náměstek starosty OSH
Divín Svatopluk, vedoucí OORR
Pinka Miroslav – člen VV OSH Vsetín
Kulíšek Alois - pořadatel na stadionu
Bechný Martin - hlasatel
Kretíková Nikola – zdravotní služba
Šochová Blanka, Bělíček Jan, Goldefus Libor, - prezence

Soutěžní pracovníci:

Švirák Petr - hlavní rozhodčí
Fila Tomáš - pomocník hlavního rozhodčího
Gaba Vladimír – rozhodčí běh na 100 m muži
Kunovský Josef – rozhodčí běh na 100 m ženy
Sváček Michal - rozhodčí běh 4 x 100 m
Václav Pospěch - rozhodčí požární útok
Světinký Jiří, Stieber Jaroslav, Solanský Pavel - sčítací komise
Odvolací komise - hlavní rozhodčí, rozhodčí disc. soutěže
Málek Josef, Kulíšek Alois - přejímka nářadí

Časový průběh:

07:00 - 07:30 hod.
07:30 - 08:00 hod.
08:00 hod.
08:30 - 15:00 hod.
15:00 - 16:00 hod.

- prezentace, kontrola přihlášek a čl. průkazů
- porada rozhodčích a velitelů družstev
- nástup a zahájení
- plnění disciplín
- vyhodnocení a závěr

Doprava: vozidly PO v souladu s platnými předpisy
Občerstvení: pro soutěžící, rozhodčí, štáb z prostředků OSH Vsetín
pro ostatní bude zajištěn prodej občerstvení (SDH Horní Lideč)

-2Plnění disciplín:

Bude provedeno dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy. Schválené
VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinnosti od 1. 1. 2012, I. a II. část (soubor
SHČMS-1/17-2011).

a/ Běh 100 m s překážkami - max. 8 soutěžících
dva pokusy, pro hodnocení se započítává z 8 závodníků 6 nejlepších časů.
(tartanový povrch)
b/ Štafeta 4 x 100 m - dle pravidel PS
RHP o minimální hmotnosti 5 kg, zajistí pořadatel soutěže /tartanový povrch,
Žebřík pro domek vlastní- dle pravidel.
c/ Požární útok - dle pravidel PS
Přenosná motorová stříkačka PS 12 vlastní – nastartovaná, terče nástřikové,
bude použit přetlakový ventil (travnatý povrch)
d/ Pořadová příprava – bude provedena při disciplíně Štafeta 4 x 100m
Určený člen družstva přivede družstvo ke kontrole závodníků před provedením disciplíny
štafeta 4 x 100m v zástupu a cca 20 kroků před stanovištěm velí:
Družstvo – POZOR! Nechá jednotku dojít na stanovené (označené) místo a velí:
Zastavit – STÁT! Po zastavení předejde 2 kroky před nastoupené družstvo a velí:
Vlevo VBOK! (Vpravo VBOK!)VYROVNAT Přímo HLEĎ – Družstvo vpravo (vlevo) HLEĎ a
hlásí určenému rozhodčímu:
Pane rozhodčí – Družstvo SDH ……………. Nastoupilo ke kontrole závodníků
Kontrola technických prostředků bude prováděna před plněním disciplin a namátkově v průběhu soutěže.
Účast v soutěži 2 vítězná družstva mužů, 2 vítězná družstva žen, 1 vítězné družstvo mužů nad 35 let
z obvodních kol PS okresu Vsetín.

Při prezenci odevzdají vedoucí družstev:
- kopii přihlášky do soutěže v případě změny,
- platné členské průkazy SH ČMS s fotografií všech členů a občanské průkazy nebo pasy členů
soutěžního družstva uvedených na přihlášce
- Schválený přestupní lístek předloží závodník osobně / je v jeho držení/
Informace pro závodníky a vedoucí družstev:
- soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků starších 15 let
- v soutěžním družstvu mužů nad 35 let mohou soutěžit 2 členové mladší 35 let a straší 18 let
- značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplinu požární útok, může nainstalovat na
dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu. Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit
- v průběhu soutěže a při nástupu na plnění disciplín bude prováděna kontrola totožnosti závodníků a
to za přítomnosti vedoucího družstva předložením občanského průkazu závodníka
- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen vestou, kterou obdrží u prezence
- na poradu vedoucích se dostaví pouze vedoucí družstva označený vestou
- pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud nebudou
předány do úschovy pořadateli soutěže
- po ukončení soutěže vrátí vedoucí družstev zapůjčené startovní čísla a vesty, nevrácení zapůjčeného
materiálu bude vymáháno nebo požadována úhrada za pořízení nového materiálu.

-3Soutěžní družstva mužů nad 35 let se dostaví nejpozději do zahájení discipliny požární
útok, to je do 11:00 hodin.

Vyplněnou přihlášku (podepsanou velitelem SDH s otiskem razítka SDH)
odešlete obratem na OSH Vsetín, nejpozději do 30. května 2018.
Sken přihlášky ve formátu PDF lze poslat e-mailem na adresu:
kancelar@osh-vsetin.cz.
Postupující soutěžní družstva z obvodových kol, která se po přihlášení neomluví ze závažných důvodů
do 6. června 2018 uhradí objednanou stravu ve výši 500,- Kč.
Protest se podává pouze písemně na předepsaném formuláři dle Směrnic hasičských soutěží.
Při podaní protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:
- 400,- Kč při podaní protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
- 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
- 800,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)
Výstroj, výzbroj: na zahájení a vyhodnocení soutěže nastoupí družstva řádně ustrojena celé družstvo
jednotně + přilba a opasek
Pokud na vyhodnocení soutěže nenastoupí celé družstvo, nenáleží mu ocenění.
Pořadí soutěžních družstev bylo vylosováno s tímto pořadím:
Kategorie muži:
soutěžní obvod

Kategorie ženy:

startovní čísla

1. Hrachovec
2. Horní Lideč
3. Loučka
4. Jarcová
5. Prostřední Bečva
6. Nový Hrozenkov

7a2
4a9
5 a 11
8 a 10
3a1
12 a 6

1. Hrachovec
2. Horní Lideč
3. Loučka
4. Jarcová
5. Prostřední Bečva
6. Nový Hrozenkov

9a3
7 a 10
12 a 1
6a4
5 a 11
2a8

Družstva mužů nad 35 let budou startovat dle pořadí příjezdu na soutěž.

Svatopluk Divín v. r.
vedoucí OORR

Jaromír Polanský v. r.
starosta OSH

Příloha: přihláška – zaslat na OSH Vsetín nejpozději do 30. května 2018.
Krajské kolo se koná 28. července 2018 na stadionu ve Valašském Meziříčí.

