
Jako každoročně tak i pro rok 2017 bude vydán kalendář soutěží SH ČMS. 

Souhrnnou kartotéku soutěží bude zpracovávat Kancelář sdružení SH ČMS se 

spoluprácí s Hasičskými novinami. 

Organizátoři soutěží, kteří jsou schopni dle čl. 4 Směrnice hasičských soutěží 

přijmout všechny zájemce o účast, mohou sdělit údaje o soutěži dle níže 

uvedeného vzoru na adresu OSH Uherské Hradiště, Palackého 293, 68601 

Uherské Hradiště, které soutěže potvrdí a zašle na kancelář SH ČMS. Soutěže, 

které nebudou potvrzeny OSH nebudou do kalendáře zařazeny. Úplný kalendář 

soutěží bude zveřejněn na internetových stránkách SH ČMS www.dh.cz  . 

V Hasičských novinách bude vycházet průběžně. Podklady do kalendáře by měli 

zasílat pouze ti organizátoři, kteří budou soutěž konat dle Směrnic hasičských 

soutěží I. část a budou schopny nahlášený termín dodržet. 

Ve svých „hlášeních“ respektujte níže uvedené členění. 

 
Datum Místo Okres Název 

soutěže 

Kategorie Disciplína Pravidla Kontaktní osoba 

(adr. , tel, e-mail) 

20.5. Michálkovice OS Rycův 

memoriál 

MH PÚm, Šm J60, Pl, 

Rú 

J. Včelný, Petřvaldská 

135,71500 

Michálkovice, V. tel.  

 060/ 425913 

 

 

Lze použít tyto vysvětlivky: 

 

Kategorie:                                            Disciplíny: 
MH – mladí hasiči                               SP – disciplíny PS 

D – dorostenci (ky)                              PúD – požární útok PS 

M – muži                                              CTd – klasické disciplíny CTIF dospělých 

Ž – ženy                                                Š – štafeta 4x100m    

                                                             J 10 – běh jednotlivců na 100m s př.  

 

Pravidla: 

SHS - směrnice hasičských soutěží         Pl – disciplíny hry PLAMEN 

PS – platná pravidla PS                           CTm – disciplíny dle směrnic CTIF MH 

CTd – CTIF dospělí                                 PÚm – požární útok PLAMEN 

CTm – CTIF mládež                                PÚC – požární útok CTIF 

Pl – směrnice hry PLAMEN                    ŠCT – štafeta CTIF 

Dú – drobné úpravy                                  Šd – štafeta dvojic 

Rú – rozsáhlé úpravy                                Šm – štafeta 4x60m 

E – pravidla extraligy                               J 60 – běh jednotlivců na 60m s př. 

VL – zcela vlastní pravidla                      ZPV – závod požárnické všestrannosti 

 

Telefonní kontakt:    D – dopoledne,     O – odpoledne,    V - večer 

http://www.dh.cz/

