Propozice
OKRESNÍ SOUTĚŽE
DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2018

Pořadatel : OKRESNÍ sdružením hasičů BLANSKO

Termín konání : 7.7. 2018
Místo konání : Stadion ASK Blansko

Účast:

●
●
●
●
●
●

desetičlenných družstev mužů + 1 vedoucí a 1 řidič
desetičlenných družstev žen + 1 vedoucí a 1 řidič
rozhodčí
členové štábu
technická četa
hosté

Časový harmonogram :
Sobota: 7.7.2018
● Příjezd družstev, prezence
● Nástup, organizační pokyny, zahájení
● Plnění disciplín: - běh na 100m ženy, požární útok muži
- běh na 100m muži, požární útok ženy
11:30 - 13:30 hod.
● štafeta 4 x 100m - muži
14:00 - 15:30 hod.
● štafeta 4 x 100m - ženy
16:00 - 16:30 hod.
VYHODNOCENÍ soutěžního dne
časový rozvrh je informační a může dojít ke změnám
7:00 - 7:30 hod
8:00 - 8:30 hod.
9:00 - 11:30 hod

Přihlášky do soutěže:

SDH se do soutěže přihlásí do 4.7.2018

Přihlášky do soutěže přijímáme pouze v elektronické podobě ve vyplněném
formuláři na adrese https://goo.gl/forms/ImW8zLEBKGgPWlUe2
Vyplněnou tištěnou přihlášku, potvrzenou příslušným SDH předá družstvo při
prezenci na soutěži.

Stravování: Stravu zajistí pořadatel. Během dne bude možnost občerstvení ve
stánkovém prodeji.
Doprava : na vlastní náklady ( zajistí SDH po dohodě s příslušnou obcí ).
Zdravotní služba : zajistí pořadatel
Technická četa: zajistí okrsky Benešov a Boskovice, celkem 8 členů do technické
čety
Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro
muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a
II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH
ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.
Technické podmínky k disciplině:
běh na 100 m s překážkami a štafetě 4 x 100 m s překážkami: 2 hadice délky min.
19 m, hmotnost hadice min. 2,5 kg včetně spojek min. plochá šířka 62 mm, spojky
musí být opatřeny schváleným těsněním a hadice musí mít kruhový průměr v celé
délce a 1 kus proudnice o hmotnosti min. 0,50 kg. Běží šest jednotlivců a čtyři časy
se počítají.
Povrch trati: tartan

Štafeta 4 x 100 m s překážkami, soutěží dvě čtyřčlenné štafety
V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený
čas lépe umístěné štafety družstva. Oba pokusy půjdou ihned po sobě.
Povrch trati: tartan

Technické podmínky k disciplíně požární útok:
3 hadice B, min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm
4 hadice C, min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 79 mm
ženy použijí 2 ks uvedených B hadic
Lze použít pojistky proti rozpojení hadic, proudnice C vlastní, průměr výstřikové
hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky (včetně půlspojky) 450 mm, nástřikové
terče,
požární motorová stříkačka PS 12, PS 8, PS 8 Fires VPO a ostatní odpovídající
příloze č. 4 k vyhlášce č 255/1999 Sb.
Požární motorová stříkačka bude před startem nastartována.
značky pro plnění discipliny si družstvo, které plní disciplinu (7 soutěžících), může
nainstalovat na dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu. Po skončení
pokusu musí značky z dráhy odstranit. Bude se používat přetlakový ventil.
Povrch trati: tráva 


Technické podmínky požární motorové stříkačky
motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných hrdel B dle výrobce čerpadla
motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu
čerpadla, motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z
mot. stříkačky P-PS 8 výrobce VPO, není přípustné upravené ovládání karburátoru
(dvojí páka plynu), motorová stříkačka musí mít funkční vývěvu, páku ovládání lze
mít zajištěnou proti samovolnému zapojení na sacím hrdle čerpadla 110 musí být
nejméně 2,5 (dva a půl) závitu v celé délce závitu, lze dodatečně nainstalovat
otáčkoměr motoru, Je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru směrem nahoru. 


Technické podmínky savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny
požární útok:
lze použít savice s O kroužky na šroubení,
šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 (dva a půl) závitu v celé délce závitu
na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35 mm včetně závitu měřeno od
savicového těsnění,
konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 mm, měřeno od savicového těsnění,
lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního rozměru
plochy otvoru síta 25 mm²,
lze použít sací koš S 110 – Turbo od firmy FLÍDR a sací koš 110 s výklopnou
klapkou SDH plus,
lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily, 


Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou
stříkačku. Požární útok bude proveden na 2 pokusy.
K plnění všech disciplin včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu
hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a
ČSN EN 397.
Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na
soutěž dodal.
- Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet
RHP práškový o hmotnosti náplně min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do
doby proběhnutí závodníka cílem. RHP dodá pořadatel.
- Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude prováděna
namátkově před i po skončení pokusů.

- Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení musí vždy nastoupit celé družstvo v
předepsané ústroji. Nenastoupí-li družstvo na slavnostní nástup a na vyhodnocení
soutěže nebude dále pokračovat v soutěži, nebude hodnoceno.
- Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti
ve výši:
300,- Kč při předání protestu rozhodčímu discipliny nebo hlavnímu rozhodčímu
500,-Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi prostřednictvím hlavního rozhodčího
Protest musí být podán dle Přílohy č. 8 Směrnice hasičských sportovních soutěží.
- Pořadatel neručí za škody na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
- V průběhu soutěže může být prováděna kontrola totožnosti závodníků.
Vedení soutěže :
velitel soutěže :
Kobylka Michal
hlavní rozhodčí :
Dvořáček Petr
tajemník soutěže
Srba Zdeněk
vedoucí sčítací komise :
Tesařová Tereza
prezence :
Janíček Martin
vedoucí technické čety :
z okrsků Benešov, Boskovice
časomíra :
Vala Marek,OSH Blansko
rozhodčí běh na 100 m:
Škrabal Dušan
rozhodčí požární útok:
Hejč Jiří
rozhodčí 4 x 100 m
Kleveta Jaromír
technická četa
okrsky Benešov a Boskovice
zdravotní služba
JSDH Pamětice
.
Pořadí nástupu na plnění disciplín :
MUŽI
1. požární útok
2. běh na 100m překážek
3. štafeta 4x100m

ŽENY
1. běh na 100 m překážek
2. požární útok
3. štafeta 4x100m

Rozlosování bude provedeno OORR po obdržení přihlášek !
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

Vykydal Milan

Kobylka Michal

