JJ ARJ ARO C

PROPOZICE
21. ročníku soutěže

O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje
pod záštitou

ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje
I. Všeobecná ustanovení
Pořadatel soutěže: KSH Zlínského kraje, Okresní sdružení hasičů Vsetín ve
spolupráci s SDH Police
Termín konání soutěže: neděle 18. září 2022
Místo konání:

sportovní areál TJ Police

Doprava, strava:

na náklady soutěžních družstev, strava bude zajištěna ve
sportovním areálu

Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Svatopluk Divín
Vladimír Gába

Lhůta pro zaslání přihlášek:
NEJPOZDĚJI DO 7. 9. 2022 doručte přihlášku na adresu: OSH Vsetín, Svárov 1082
755 01 Vsetín nebo email: kancelar@osh-vsetin.cz, na zadní stranu přihlášky uveďte
stručnou charakteristiku družstva!

Časový harmonogram: do 8:20 hod. - příjezd, prezence
8:30 hod. - porada velitelů, rozhodčích
9:00 hod. - nástup a zahájení soutěže
9:15 hod. - I. pokusy požárních útoků M+Ž
12:00 hod. - přestávka
12:15 hod. - II. pokusy požárních útoků M+Ž
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Rozhodčí:

RD: muži ………………. František Crhák
Ženy ………………. Luděk Cholasta
Přejímka materiálu……… Martin Schön
6 rozhodčích + časomíru zajistí OSH Vsetín

Účast soutěžících:
- 4 družstva* mužů z každého OSH Zlínského kraje (tj. celkem 16 družstev)
- 4 družstva* žen z každého OSH Zlínského kraje (tj. celkem 16 družstev)
- 2 vítězná družstva* z ročníku 2021 (muži Zahnašovice KM + ženy Hradčovice UH)
- 2 družstva* pořadatelského SDH (muži + ženy)
- *družstvo – (7 soutěžících + řidič + masér + zdravotník)
O nominaci družstev rozhoduje příslušné OSH v kraji.

Podmínky podání protestu:
Při podání písemného protestu bude složena kauce v hotovosti ve výši 500,- Kč.
Nebude-li protest nebo odvolání uznáno, kauce propadá ve prospěch pořadatele.

Povrh drah a způsob měření dosažených výsledků:





každá kategorie bude mít svou základnu, start bude prováděn střídavě muži, ženy.
požární útok bude probíhat na travnatém hřišti.
čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.
Startovní čára je boční.

Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:



soutěžící - sportovní oděv (soutěžící muži, ženy) nebo pracovní stejnokroj PSII; celé
družstvo musí být ustrojeno jednotně
rozhodčí - Hlavní + RD vycházkový stejnokroj SH ČMS, ostatní rozhodčí vycházkový
stejnokroj nebo tričko SH ČMS červené s nápisem ROZHODČÍ

Technická ustanovení
Soutěž bude provedena dle Pravidel požárního sportu a Technickou přílohu pravidel požárního
sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018 s těmito úpravami a doplněními:

Další technická ustanovení:


Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou stříkačku.



Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž
dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré
technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají
platným Pravidlům požárního sportu.
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Technické podmínky k disciplíně požární útok:
 hadice „B“ min. plošná šířka 100 mm.
 hadice „C“ min. plošná šířka 65 mm.
 s technických důvodů pro letošní rok bude prováděn požární útok na sklopné terče.

 Značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu, může nainstalovat na
dráhu až v době přípravy a provedení pokusu. Po skončení pokusu musí značky z dráhy
odstranit.
 výfukové potrubí čtyř svod povolen a musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním
místě, páku ovládání lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení.


Kontrola závodníků, rozhodčích, pořadatelů na alkohol a omamné látky bude prováděna
před a po dobu závodu. V důvodných případech namátkově.



Soutěž proběhne dle aktuálních hygienických opatření.



Družstvo při nástupu na 1. pokus PÚ napochoduje před rozhodčího discipliny a
podá hlášení:
„Družstvo pozor, vyrovnat, přímo hleď, vpravo hleď - SDH xxxxx nastoupilo
k provedení požárního útoku dle propozic soutěže O Zlatý pohár hejtmana
Zlínského kraje. Družstvo čelem vzad, k plnění discipliny rozchod. „

Startovní pořadí: dle příjezdu (prezence) družstev na soutěž
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené
v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém
harmonogramu obdrží vedoucí družstev při presenci 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.

Vlastimil Nevařil v.r.
starosta KSH ZLK

Luděk Cholasta v.r.
vedoucí ORV KSH ZLK
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