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ZÁKLADNÍHO KOLA SOUTĚŽE 

 DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2016 
 

                                                                                                        

 

 
                                                                 
 
 

Termíny konání základních kol v našem okrese v rámci 

ustanovených okrsků proběhnou: do 1. června 2016 

Termín konání okresního kola: 19. června 2016 

Místo konání okresního kola : Hluk (Staré Město) 

 
 

Pro I. Kola jsou stanoveny následující kategorie: 

 Ţeny SDH 

 Muţi SDH 

 Muţi nad 35 let (min. 5 členů starších 35 let, 2 členové mohou být 

doplněni z mladších ročníků) 
 
Soutěţe proběhnou dle platných Směrnic hasičských sportovních soutěţí SH ČMS 

schválených VV SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012 I. a II. část. (soubor 

předpisů SH ČMS-1/17-2011). 
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Soutěţní disciplíny pro základní kolo: 

Povinné disciplíny 

Pořadový výcvik (včetně kategorie Ţeny SDH) 
Velitel okrsku připraví 10 cviků, které budou pro všechna druţstva jednotné.  

Hodnocení: chybně provedený cvik (jedním či více členy druţstva) = 1 trestný bod, 2 cviky = 

2 body, … 

 

Běh na 100 m s překáţkami  
 Disciplína proběhne ve dvou pokusech 

 Kategorie ţen místo bariéry pouţije příčné břevno o výšce 70 cm.  

 V běhu na 100 m s překáţkami startuje 8 závodníků, ale do celkového hodnocení se 

započítávají výsledky 6 

Technické podmínky k disciplíně běh na 100 m s překáţkami:  

 2 hadice, min. délky 19 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek (pokud nemá 

poţadovanou váhu, lze ji dováţit před započetím soutěţe a to takovým způsobem, kterým 

lze zaručit, ţe poţadovaná váha hadice bude stálá po celou dobu trvání soutěţe) min. 

plochá šířka 62mm, spojky musí být opatřeny těsněním a hadice musí mít kruhový 

průměr (Lze pouţít klasickou poţární hadici C schváleného druhu) a 1 ks proudnice o 

hmotnosti minimálně 0,50  kg 

 

Poţární útok  
Disciplína se provádí dle Směrnic hasičských sportovních soutěţí SH ČMS schválených VV 

SH ČMS dne 16.6. 2011, s účinností od 1.1.2012 -  I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-

1/17-2011). 

 Kategorie ţen provádí PÚ s dopravním vedením na 2 B 

 Technické podmínky k disciplíně poţární útok: 

 hadice „B“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 100 mm s tolerancí -2mm  

 hadice „C“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 65 mm s tolerancí -2mm   

 lze pouţít pojistky proti rozpojení hadic   

 proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5±0,1mm 

 sklopné terče, pro okresní kolo budou pouţity terče s nástřikem 10 l vody  

 poţární motorová stříkačka PS12, PS 8, PS 8 Fires VPO a ostatní schváleného typu  

 poţární motorová stříkačka můţe být před startem disciplíny nastartovaná 

 při provádění disciplíny bude pouţit přetlakový ventil 

 

 Technické podmínky  poţární 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 nemůţe mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky 

P-PS 8 FIRES, výrobce VPO 

 není přípustné upravené ovládání karburátoru / dvojí páka plynu / 

 mot. stříkačka musí mít funkční vývěvu, páku ovládání lze mít zajištěnu 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 výtl. hrdla směrem nahoru, příp. rovně 

 lze pouţít savicový nástavec dle technických podmínek nářadí pro poţární sport 2013 
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 Technické podmínky savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny poţární útok: 

 lze pouţít savice s „O“ krouţkami na šroubení  

 lze pouţít savice o délce 2,5m ± 5cm bez tvarových podloţek (savice musí být po 

dokončení PU sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího) 

 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 neţ 35 / třicetpět / mm včetně závitu, 

měřeno od límce koncovky 

 konec savice s matkou – náběh ne delší neţ 35 / třicetpět / mm 

 nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na loţiscích 

 lze pouţít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního rozměru 

plochy otvoru síta 25 mm². Na šroubení musí mít výstupky pro pouţití klíče. 

 lze pouţít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními ventily   
        

Štafeta 4x100 m  
Tato disciplína bude probíhat povinně od okresního kola 

 

Hodnocení soutěţe:  

O celkovém pořadí druţstev rozhodne součet bodů dosaţených druţstvem ve všech 

disciplínách. Vítězem se stane druţstvo s nejniţším součtem bodů. Počty dosaţených bodů 

v jednotlivých disciplinách odpovídají dosaţenému pořadí. (dále pravidlo 61 S HS)  

 

Doprava:  

Na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušnou obcí). 

 

Zdravotní sluţba:  

Zajistí pořadatel 

 

Podmínky soutěţe:  

1. Soutěţ bude provedena dle Směrnice hasičských soutěţí SH ČMS 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). 

2. Druţstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a poţární motorovou stříkačku. 

Za bezpečnost veškerého pouţitého nářadí při soutěţi odpovídá ten, kdo jej na soutěţ 

dodal. Přihlašovatel druţstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, ţe veškeré 

technické a věcné prostředky PO pouţité v disciplínách poţárního sportu odpovídají 

Směrnici hasičských soutěţí, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. 

Při pouţití věcných prostředků z dovozu, musí soutěţící předloţit příslušný certifikát 

k věcnému prostředku, vystavený v zemi výroby (pokud jiţ dříve nebyl schválen TUPO). 

U věcných prostředků opatřených výrobcem značkou „CE“ se certifikát nevyţaduje. 

3. Kontrola technických parametrů nářadí pouţitého k soutěţi bude namátkově prováděna 

před i po skončení pokusů. 

4. Ústroj pro provádění disciplín: 

 Pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, sloţený z dlouhých kalhot (zcela zakrytá 

stehna lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu 

odpovídající kombinéza  

 Obuv sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče, sportovní obuv s max. hloubkou 

výstupků 5mm pokud jsou z podobného materiálu, tretry s délkou hřebů 6 mm. 

Kopačky se nepřipouštějí  

 K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěţící pouţívat pro ochranu hlavy 

ochranné přilby bez úprav tvaru skořepiny a lehký opasek, na okresním kole musí 
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soutěţící pouţívat pro ochranu hlavy přilby splňující poţadavky ČSN EN 443, ČSN 

EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.  
 

5. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěţe: 

 sportovní oděv (soutěţící muţi, ţeny) nebo pracovní stejnokroj II celé druţstvo musí 

být ustrojeno jednotně 

 rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS nebo PS I 

6. Na slavnostní nástup a vyhodnocení musí vţdy nastoupit celé druţstvo a v předepsané 

ústroji, bez přileb a opasků. Nenastoupí-li druţstvo na slavnostní nástup a na 

vyhodnocení nebude dále pokračovat v soutěţi a nebude hodnoceno.   

7. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odloţených věcech, pokud je 

nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

8. Pořadatelé soutěţe nezajišťují nářadí a pomůcky pro plnění jednotlivých disciplín v PS, 

kromě přetlakového ventilu na plnění disciplíny poţární útok.  

9. Druţstvo SDH musí být sloţeno ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti 

příslušného OSH. Pokud bude za druţstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště 

v působnosti příslušného OSH musí zaţádat do 31.3.2016 na ÚORHS SH ČMS o 

povolení přestupu.. 

10. Schválené přestupy budou zveřejněny na webových stránkách SH ČMS (WWW.DH.CZ) 

a pořadatel dané postupové soutěţe je povinen si tabulku pro ověření daných přestupů 

zajistit. 

11. Do okresního kola postupují vítězové základních kol a vítěz předchozího ročníku. 

V případě malého zájmu vítězů základních kol bude startovní listina okresního kola 

doplněna o případné další zájemce, do maximálního počtu všech účastníků 14. druţstev.     
 

Presence:  

Při presenci odevzdají vedoucí druţstev přihlášky a členské průkazy závodníků.  

                       

Další organizace postupových soutěţí: 

Velitelé okrsků si vyzvednou dokumentaci pro základní kolo soutěţe v PS pro svůj okrsek a 

v nejkratším moţném termínu, po ukončení okrskového kola ji vyplněnou doručí zpět na OSH 

ČMS (NEJPOZDĚJI DO 6.6. 2016), aby tato mohla slouţit pro přípravu okresního kola. 

Pro okresní  kolo bude vydáno samostatné organizační zabezpečení doplněné o časový harmonogram 

a další důleţité údaje. Přihlašovatelé soutěţních druţstev předají řádně vyplněné a potvrzené 

přihlášky na adresu pořadatele, k rukám velitele soutěţe nejpozději do 6. června 2016 (fax 

572552434 nebo e-mail osh.uh@tiscali.cz).   Pokud nebude řádně vyplněná přihláška odevzdána  ve 

výše uvedeném termínu  nebude soutěţnímu druţstvu zajištěna strava.        

Ţádáme všechny účastníky, aby dodrţovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. 

Ţádáme zástupce okrsků, aby nahlásili termíny a místa konání okrskových, aby je mohly 

navštívit zástupci VV OSH a zástupci OORV.  

Výkonný výbor OSH společně s Odbornou radou velitelů věří, ţe v našem okrese nebude jediný sbor 

dobrovolných hasičů, který by se prvního kola soutěţe nezúčastnil.      

V letošním roce bude opět probíhat školení rozhodčích v PS. Je nutné, aby se všichni rozhodčí tohoto 

zúčastnili, neboť se zde bude upřesňovat výklad pravidel PS a pravidel  VC OSH UH pro následující 

sezónu !!  

Školení proběhne na HZS v Uh. Hradišti v termínu 17. dubna 2016 od 9:00. 

Pro nové zájemce, bude školení ukončeno zkouškou, po jejímţ úspěšném sloţení získají účastníci 

kvalifikaci Rozhodčí PS.  

 

    Martin Schön v.r.                              Václav Holásek  v.r. 

      vedoucí ORV                                    starosta OSH 

http://www.dh.cz/

