Propozice soutěže
I. kolo soutěže v požárním sportu OSH Ústí nad Orlicí
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Všeobecná ustanovení:

Název a sídlo pořadatele:
SH ČMS, Okresní sdružení hasičů
VV OSH & ORR
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
e-mail: oshuo@seznam.cz
web: www.oshusti.cz
tel. / fax: +420 792 306 052

Místo konání:
Hasičský sportovní areál SDH Mladkov

Prezence soutěžících a zahájení soutěže:
Kategorie MUŽI I. a ŽENY I. (soutěžící starší 15 let)
11. 06. 2016 od 7:15 do 7:45 hod. prezentace a trénink 4 x 100 m a zahájení soutěže 8:00 hod.
Sraz rozhodčích 7:30 hodin.
Nástup družstev Po ukončení soutěže Štafeta 4 x 100 m s překážkami.
Kategorie MUŽI II. (soutěžící 35 let a starší) a ŽENY II. (soutěžící 30 let a starší)
11. 06. 2016 od 12:30 do 13:00 hod. prezentace a zahájení soutěže 13:00 hod.
Při prezenci odevzdají vedoucí družstev:
 Originál přihlášky s podpisy soutěžících (změny oproti přihlášce zaslané na OSH
jsou možné).
 Členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do soutěže
(bez úplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start).
 Schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně.

Velitel soutěže:
Pirkl Milan

Tajemník soutěže:
Růžička Jan Mgr.

Hlavní rozhodčí:
Makeš Vladimír Ing.

Rozhodčí disciplín:
Rozhodčí disciplíny 4 x 100 m
Rozhodčí disciplíny 100 m překážek
Rozhodčí disciplíny požární útok

- Štefek Josef
- Minář Leoš
- Nosek Richard

Ostatní členové sboru rozhodčích:
Rozhodčí
Kontrola nářadí
Časomíra, sčítací komise
Technická četa
Rozhlas

- dle přihlášek zajistí ORR
- Kubík Jiří, Olova Josef
- Franz Miroslav, Schnaubert Miloň
- 10x SDH Mladkov
- Franzová Ivana, Nosek Richard

Adresu a lhůtu pro zaslání přihlášky
Do soutěže se může přihlásit každé družstvo registrované u SH ČMS OSH Ústí nad Orlicí.
Řádně vyplněné přihlášky s datem narození se přijímají nejpozději do 12:00 hod.
dne 31. května 2016 elektronicky nebo písemně na OSH. Řádně vyplněný originál s podpisy se
předkládají při prezenci v den soutěže.

Místo, datum a hodinu losování:
Losování provede ORR při jednání dne 31. května 2016 od 16 hodin na OSH Ústí nad Orlicí.

Ubytování, stravování a doprava:
Ubytování, stravování a dopravné účastníků si zajistí a hradí každý sbor sám.

Kontaktní osoby:
SH ČMS, Okresní sdružení hasičů
VV OSH & ORR
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
e-mail: oshuo@seznam.cz
web: www.oshusti.cz
tel. / fax: +420 792 306 052

Ostatní informace
Zdravotní službu zajistí pořadatel.
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Technická ustanovení:

Kategorie a disciplíny soutěže:
Kategorie MUŽI I. a ŽENY I.
Štafeta 4 x 100 m s překážkami, Běh na 100 m s překážkami, Požární útok (ženy 2 hadice B)
Štafeta 4 x 100 m s překážkami - 2 štafety, každá 1 pokus, obě štafety nastoupí na příkaz
závodčího na 1. dráze, nejprve 1. štafeta MUŽI I. na 2. dráze 1. štafeta ŽENY II. a dále budou
následovat 2. štafety. Na 1. úseku MUŽI I. žebřík skládací nebo jeden díl nastavovacího žebříku
dle SHS min 8,5 kg). Na 4. úseku obě kategorie přenáší RHP.
Běh na 100 m s překážkami 6 soutěžících, každý dva pokusy, počítají se 4 nejlepší časy.
MUŽI I. a ŽENY I. družstvo nastoupí do soutěže nejméně se dvěma sadami hadic ROT nebo
DIN
Kategorie MUŽI II. (všichni soutěžící 35 let a starší) a ŽENY II. (všechny soutěžící 30 let a
starší)
Požární útok pro všechny kategorie 7 soutěžících 2 pokusy, start s motorovou stříkačkou
FOX v chodu (ženy 2 hadice „B“). Všechna družstva nastoupí k pořadové přípravě před disciplínou
požární útok ve tvaru dle Cvičebního řádu GŘ HZS ČR.

Ústroj soutěžících:
Sportovní oděv nebo pracovní stejnokroj PS II., celé soutěžní družstvo jednotný, obuv
sportovní (tretry max. délka hřebů 6 mm) nemusí být jednotná, kožený opasek šíře min. 50 mm
s kovovou přezkou nebo jiný bez karabin, používaný v PO k zásahům, přilba splňující požadavky
ČSN EN 443, 12492, 1385 a 397.

Nářadí na PÚ:
Stroj jednotný FOX zajistí pořadatel.
Přetlakový ventil dodaný pořadatelem, ostatní nářadí vlastní dle SHS (včetně PS 12).
Hadice „B“ min. 19 m dlouhé, plošná šířka min. 113 mm, hadice „C“ min. 19 m dlouhé, plošná
šířka min. 79 mm.
Za bezpečnost veškerého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.
Přihlašovatel družstva dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškerá technika a věcné
prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají PS a jsou řádně přezkoušené,
schválené a nejsou nijak upravené a vyhovují technickým podmínkám PS.
Seznámení se strojem FOX - během soutěže Běh na 100 m s překážkami 5 minut / družstvo.

Pravidla soutěže:
Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy - Schválených VV SH ČMS dne
16. 06. 2011 s účinností od 01. 01. 2012, I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011)
a dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS 13. 06. 2013. Na všech postupových soutěžích je povinné
použití přetlakového ventilu.

Podmínky účasti:
Soutěže se může zúčastnit každé řádně přihlášené družstvo mužů a žen registrované u SH
ČMS OSH Ústí nad Orlicí.
Do II. kola (krajské kolo) postoupí dvě nejlepší družstva z kategorie MUŽI I. a ŽENY I.

Způsob kontroly:
Namátkový způsob kontroly soutěžících před a v průběhu soutěže.

Pořadí jednotlivých disciplín a předpokládaný časový rozvrh soutěže:
Pořadí jednotlivých disciplín bude následující: Štafeta 4 x 100 m s překážkami.
Běh na 100 m s překážkami, Požární útoky.
Časový harmonogram bude vypracován na základě počtu přijatých přihlášek.

Dráha a měření časů:
4 x 100 m a 100 m na škvárovém oválu, překážky ošetřeny tartanem.
Požární útoky na travnatém povrchu, okolo základen zpevněný povrch.
Měření času elektronickou časomírou s přesností na 2 desetinná místa.

Podmínky pro podání protestu a odvolání:
Protest může podat vedoucí družstva pouze písemně po zaplacení kauce a to dle:
Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy - Schválených VV SH ČMS
dne 16. 06. 2011 s účinností od 01. 01. 2012.
Kauce 200,- Kč za podání protestu rozhodčímu disciplíny.
Kauce 300,- Kč za podání protestu hlavnímu rozhodčímu.
Kauce 500,- Kč za podání odvolání odvolací komisi.

Odvolací komise:
Pirkl Milan, Franz Miroslav, Makeš Vladimír Ing.

Další technická ustanovení:
Přetlakový ventil zajistí pořadatel.
Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

Projednáno a schváleno ORR OSH Ústí nad Orlicí dne 31. 05. 2016
Za ORR: Kubík Jiří
Za SH ČMS OSH Ústí nad Orlicí: náměstek pro represi Skalický Václav

