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
Obvodová kola soutěže v PS sborů dobrovolných hasičů
okresu Vsetín v roce 2019
Cílem soutěže je prověření akceschopnosti a fyzické zdatnosti členů a techniky SDH v okrese Vsetín.
Na základě předloženého návrhu OORR vydává VV OSH Vsetín toto organizační zajištění.

SOUTĚŽE PROBĚHNOU DLE SMĚRNICE PRAVIDEL POŽÁRNÍHO SPORTU.
V soutěžním družstvu mohou být zařazeni členové starší 15 let, kteří vlastní občanský průkaz. Maximální
počet členů družstva je 10.

1. Účast v soutěži:
Soutěže v PS se zúčastní zaregistrované SDH v okrese Vsetín na základě podané přihlášky.
Členové soutěžních družstev předloží při prezentaci ke kontrole platný členský průkaz a
občanský průkaz.
2. Kategorie:
- Muži, Ženy
Provádí se požární útok, běh na 100m s překážkami a pořadová příprava.
- Muži nad 35 let - v družstvu budou členové nad 35 let věku. Do družstva lze
zařadit 2 členy starší 18 let věku.
Provádí požární útok a pořadovou přípravu.
3. Plnění disciplín:
Bude provedeno dle platných Směrnic hasičských soutěží pro muže a ženy.
Požární útok.
- Značky pro plnění disciplíny se můžou instalovat na dráhu až v době času pro
přípravu pokusu a po jeho ukončení musí být soutěžním družstvem z dráhy
odstraněny.
- Pro plnění disciplíny je povinné použití přetlakového ventilu dodaného
pořadatelem nastavený na 1,2 MPa.
- Požární motorová stříkačka vlastní dle pravidla 48 odst. 3., stroj je nastartován
- kategorie žen provádí útok se dvěma hadicemi B,
Materiál.
- Hadice B 75 plošné šíře min. 113 mm a délky min 19 m.
- Hadice C 52 plošné šíře min. 79 mm a délky min. 19 m.
- Použití pojistek proti rozpojení hadic je povoleno.
- Vyústění výtlačného hrdla je možné i rovné nebo vzhůru.
- Použití „O“ kroužků na savicovém šroubení je povoleno.
- Sací koš musí mít síto s oky max. rozměru 5x5 mm a musí mít výstupky pro
použití klíče. Lze též použít sací koš od fa. Flídr S 110 Turbo.
- Rozdělovač s funkčními kulovými ventily.
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Běh na 100 m s překážkami.
- Disciplína se provádí dle pravidel PS s vlastním nářadím. Počty startujících a
hodnocení disciplíny určí štáb soutěže na poradě zástupců sborů.
Pořadová příprava.
- 7 členů soutěžního družstva provede na povel velitele 10 cviků. K plnění disciplíny
jednotka napochoduje a velitel podá hlášení rozhodčímu.
- Doporučené povely (družstvo v řad nastoupit, vyrovnat, přímo hleď, vpravo v bok,
pochodem v chod, vlevo v bok, čelem v zad, zastavit stát, přímo hleď, rozchod)
- Hodnocení disciplíny bude provedeno tak, že za každý špatný povel nebo špatně
provedený cvik bude udělen jeden trestný bod.
- Při nesplnění této disciplíny nebude družstvo hodnoceno v soutěži.
Ústroj.
- Družstvo bude na soutěži jednotně ustrojeno.
Podání protestu.
- Protest lze podat pouze na předepsaném formuláři písemně a bude zároveň složena
kauce ve výši 500, - Kč. Pořadatel po přijetí kauce vystaví příjmový doklad. Při
vrácení kauce vystaví pořadatel výdajový doklad. V této souvislosti zajistí
pořadatel výdajové a příjmové doklady v náležitém počtu.
- Kauce se stanovují
a) Při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu.
b) Při odvolání k hlavnímu rozhodčímu.
c) Při odvolání k odvolací komisi / prostřednictvím HR/
Ocenění.
- Družstva v každé kategorii umístěná na 1. – 2. – 3. místě obdrží pohár a
diplom. Poháry a diplomy zajistí OSH Vsetín pro všechny obvody. Pořadatel
obvodního kola je povinen si poháry a diplomy vyzvednout v kanceláři OSH
Vsetín.
4. Postup do vyššího kola PS:
Z každého obvodu postoupí do okresního kola
- 2 družstva kategorie MUŽŮ
- 2 družstva kategorie ŽENY
- 1 družstvo kategorie MUŽI NAD 35 LET
Okresní kolo se koná 15. června 2019 na letním stadionu ve Valašském Meziříčí.
5. Přihlášení do soutěže:
Přihlášky na předepsaných formulářích zašlou velitelé SDH na pořádající sbor
alespoň 7 dnů před začátkem soutěže. Přihlášky musí být řádně vyplněny (čitelně)
a musí být opatřeny razítkem vysílajícího sboru s podpisem velitele SDH a
podpisy všech členů uvedených na přihlášce.
Vedoucí soutěžního družstva odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů, za jmenování členů
družstva do příslušné kategorie a zajistí předložení všech členských a občanských průkazů ke
kontrole. Dále zajistí důstojné a slušné vystupování celého družstva na soutěži a nepožívání
alkoholických nápojů v průběhu soutěže. Vedoucí družstva se řídí pokyny štábu soutěže, odpovídá za
včasné nástupy k plnění disciplín a nahlašuje veliteli soutěže všechny úrazy členů družstva.
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6. Štáb soutěže:
Štáb soutěže je tvořen veliteli okrsků v příslušném obvodě, hlavním rozhodčím,
kterého jmenuje OORR a dalšími členy dle rozhodnutí obvodů. Štáb soutěže odpovídá
za přípravu a provedení soutěže. Štáb soutěže může svolat poradu za účelem upřesnění
OZ a jmenování dalších rozhodčích. Pokud není svolána porada, štáb soutěže
informuje sbory o organizačním zajištění nebo změnách písemně a také informuje
rozhodčí o delegování. Z jednání porady je pořízen písemný zápis podepsaný štábem
soutěže. Štáb soutěže zajistí předání OZ okresního kola postupujícím družstvům.
Zápis včetně výsledkových listin, přihlášek a presenční listinou štábu a rozhodčích
odevzdá pořadatel obvodního kola do tří pracovních dnů v kanceláři OSH Vsetín.
Rozsah a termíny soutěží byly projednány s vedením HZS ZLK ÚO Vsetín.
Pořádající sbor obdrží 1.000,- Kč v hotovosti na úhradu občerstvení pro
rozhodčí.
Družstvo, které se nemůže z vážných důvodů účastnit soutěže ve svém obvodu, se může
po předchozí dohodě zúčastnit obvodové soutěže v jiném obvodě.
Organizační zajištění obvodních kol včetně seznamu soutěžních obvodů s termíny
konání a přihlášek se zveřejní na webových stránkách OSH Vsetín www.osh-vsetin.cz

Jaromír Polanský v.r.
Starosta OSH Vsetín

Svatopluk Divín v.r.
Vedoucí OORR OSH Vsetín

Ve Vsetíně 24. 01.2019
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