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KRAJSKÉHO  KOLA 
 

soutěže družstev  
 
 
 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU  
MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE  

 SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS  
MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE  
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POŘADATEL: 
 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Krajská sdružení hasičů Moravskoslezského a Olomouckého kraje 
 ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Ostrava 

 

 
 
 

 
 
 
TERMÍN KONÁNÍ:  Sobota 18. června 2016 – Neděle 19. června 2016 
 
MÍSTO  KOMÁNÍ: Městský stadion Ostrava – Vítkovice 
    Hasičská stanice Ostrava – Poruba                                                   
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ČASOVÝ HARMONOGRAM:  
 
SOBOTA 18. 6. 2016 – HS Ostrava Poruba – jen výstup do IV. podlaží cvičné věže 
 
06:30 – 07:15 akreditace soutěžních družstev /HZS OLK, MSK/ 
08:15 – 09:00 porada vedoucích družstev /HZS OLK, MSK/ 
08:30 – 09:00 trénink družstev – věž /HZS OLK, MSK/ 
09:00 – 10:30 soutěž výstup do IV. podlaží cvičné věže /HZS OLK, MSK/ 
 
SOBOTA 18. 6. 2016 – stadion Ostrava Vítkovice 
 
07:00 – 07:45 akreditace družstev KSH OLK, MSK (M+Ž) – tělocvična pod tribunou 
06:45 – 07:30 akreditace rozhodčích HZS a KSH – tělocvična pod tribunou  
07:45 – 08:00  porada rozhodčích – tělocvična pod hlavní tribunou 
08:00 – 08:15  porada vedoucích družstev – tělocvična pod hlavní tribunou 
08:00 – 08:30 tréninky družstev na 100 m /KSH OLK, MSK muži, ženy/ 
09:00 – 11:00 soutěž - běh na 100m s překážkami /KSH OLK, MSK ženy/  - 3 dráhy 
09:00 – 11:00 soutěž - běh na 100m s překážkami /KSH OLK, MSK ženy/  - 4 dráhy 
12:00 – 14:45 tréninky družstev na požární útok /KSH OLK, MSK ženy/ 
14:45 – 17:30 tréninky družstev na požární útok /KSH OLK, MSK muži/ 
12:00 – 13:00 tréninky družstev na 100 m /KSH OLK, MSK muži, ženy/ 
13:30 – 15:15 běh na 100m s překážkami /HZS OLK, MSK muži/  
15:30 – 16:00 vyhlášení výsledků výstup na věž, 100 m, dvojboj / HZS OLK, MSK;    
                             KSH OLK,MSK/ 
16:00 – 16:15 trénink štafet /KSH OLK, MSK - ženy/ 
16:15 – 17:30 štafeta 4x100m s překážkami /KSH OLK, MSK – ženy/ 
17:30 – 18:00 trénink štafet /KSH OLK, MSK - muži/ 
18:00 – 19:20 štafeta 4x100m s překážkami /SDH OLK, MSK – muži/  
 
NEDĚLE 19. 6. 2016 – stadion Ostrava Vítkovice 
 
07:30 – 08:00 trénink štafet /HZS OLK, MSK/ 
08:00 – 09:10 štafeta 4x100m s překážkami /HZS OLK, MSK/ 
09:15 – 09:45 vyhlášení výsledků štafet 4x100m /HZS OLK, MSK, KSH OLK,MSK/  
09:50 – 13:00 požární útok /KSH OLK, MSK – ženy, muži, HZS OLK, MSK/  
14:00  nástup soutěžících družstev SDH, HZS k závěrečnému vyhodnocení  

 vyhodnocení požární útok SDH /M+Ž/, HZS 
 celkové vyhodnocení soutěží SDH M+Ž, HZS 
 ZÁVĚR 

              
Organizátoři si vyhrazují právo změn časového harmonogramu!  
 

 
VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ  
 

 
a) Soutěžní družstva 

 
o soutěže se zúčastní vítězové okresních kol v roce 2016. V případě, že vítěz 

okresního kola odmítne startovat v II. kole, příslušná OSH provedou delegaci 
družstva SDH dle výsledků okresního kola.  

o soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků starších 15. let. Všichni členové 
družstva, kteří reprezentují z titulu „vítěze“ okresního kola příslušný okres, musí 
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mít trvalé bydliště v tomto okrese. Cizí státní příslušníci, řádní členové SH ČMS, 
musí mít trvalé bydliště v ČR a v tomto okrese. Pokud toto ustanovení závodník 
nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4  platné SHS, 
 

b) Podání přihlášek 
 

Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky (příloha č. 1, 1a) 
nejpozději do neděle dne 12. června 2016 a zašlou písemně na adresu:  
 
Krajské sdružení hasičů ČMS MSK, 700 30 Ostrava - Zábřeh, ul. Výškovická č. 40,  
nebo přihlášku naskenovanou e-mailem na adresy: osh.ostrava@hzsmsk.cz a 
t.klos@seznam.cz , 
 
U vedoucích družstev a řidičů uveďte úplné adresy bydliště a telefonní číslo.  
 
Pro disciplínu běh na 100m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo pořadí 
závodníků uvedených na přihlášce 
 
K přihlášce připojte stručnou charakteristiku družstva (max. jedna strana A4). 
Charakteristiky družstev poslouží pouze rozhlasovým moderátorům na stadionu při 
představování jednotlivých družstev. Na pozdě došlé charakteristiky nebude brán 
zřetel a údaje o družstvu nebudou při soutěži prezentovány. 
 

c) Podání přihlášek 

Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev: 

o v případě změny ve složení družstva (oproti přihlášce zaslané v požadovaném 
termínu) – nový originál přihlášky (příloha č.1), 

o v případě odeslání přihlášky elektronicky – originál zaslané přihlášky, 
o členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do 

příslušného postupového kola s fotografií a  potvrzením o zaplacení členského 
příspěvku za rok 2016. Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému 
vzhledu soutěžícího. 

o bez neúplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.  
o a předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce ke 

kontrole příslušnosti k OSH nebo ke KSH, dle příslušného postupového kola 
předloží v případě přestupu přestupní tabulku, 

U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny 
organizátora. 

d) Kontrola totožnosti 

o Při prezentaci (akreditaci) bude každý závodník označen identifikačním 
náramkem, který musí mít na zápěstí neporušený po celou dobu konání soutěže. 
Bez identifikačního náramku nebude závodníkovi umožněn start v soutěži.  

o Taktéž vedoucí družstva bude při prezenci označen identifikačním náramkem 
nebo visačkou. Komunikovat s organizátory nebo rozhodčími může jen řádně 
označený vedoucí družstva. Na poradu vedoucích se dostaví pouze vedoucí 
družstva označený visačkou anebo identifikačním náramkem, nelze připustit 
další členy doprovodu, ani závodníky samé.  

o Rozhodčí při prezentaci (akreditaci) předloží platný průkaz rozhodčího v PS. 

mailto:osh.ostrava@hzsmsk.cz
mailto:t.klos@seznam.cz
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e) Stravování 

Členům soutěžních družstev, sboru rozhodčích a organizačním pracovníkům 
pořadatel zajistí stravování počínaje obědem dne 18. 6. 2016 a konče obědem dne 19. 
6. 2016, dle požadavků přihlašovatele. V areálu Městského stadionu je možnost 
občerstvení v prostorách stadionu.  

   
f) Doprava 

Na vlastní náklady (zajistí příslušné KSH, OSH, respektive SDH). 
 

g) Zdravotní služba 
Zdravotní službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících 
odpovídá přihlašovatel pořadateli. 

 
h) Ubytování 

Ubytování pro soutěžící z Olomouckého kraje, okresu Bruntál Moravskoslezského 
kraje a všem rozhodčím bude zajištěno dle rozpisu, který obdrží soutěžní družstvo a 
rozhodčí při prezenci. 
 

i) Ústroj 
 
Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 
o soutěžní družstva /muži, ženy/ - sportovní oděv nebo PS II,  
o celé družstvo musí být ustrojeno jednotně, včetně sportovní obuvi 
o trenéři a vedoucí družstev – sportovní oděv nebo PS II, 
o rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS, dle platného znění stejnokrojového 

předpisu. Vlastní pláštěnku pro nepříznivé počasí. 
o K závěrečnému vyhodnocení soutěže musí nastoupit celé družstvo v předepsaném 

ústroji.  
 
 

 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Soutěž bude provedena dle platných Směrnic 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) včetně vydaných dodatků s těmito 
odchylkami doplněními: 

a) Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v  hotovosti 
ve výši: 

o   500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu,  
o 1000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu, 
o 1500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího) 

Protest se podává písemně - příloha č. 2 (a dle přílohy č. 8 Směrnice hasičských 
soutěží). 
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b) Disciplíny budou provedeny na dráze: 

o s tartanovým povrchem v disciplínách běh na 100 m s překážkami a štafeta 4x100 
m s překážkami; 

o s povrchem umělé trávy v disciplíně požární útok s vodou (základna tartan), 
 

c) Disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově s jednotným strojem – 
Rosenbauer FOX III.  

 
d) Účast na soutěži podle pravidla 7: 

Soutěžní družstvo pro krajské kolo v PS je maximálně třináctičlenné. Sestává z 
vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou 
být trenér, masér-zdravotník a řidič. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za 
soutěžní družstvo soutěží: 

 v běhu na 100 m s překážkami 8 soutěžících; 

 ve štafetě 4x100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety žádný člen soutěžního 
družstva nesmí běžet v obou štafetách; 

 v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplinu je možné 
absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími; 

 nebude prováděna disciplína výstup do IV. podlaží cvičné věže; 
 
e) Hodnocení výkonů bude provedeno podle pravidla 61 Pravidel: 

1. Hodnocení výkonů družstev, štafet a jednotlivců se provádí v disciplínách a 
kategoriích uvedených pořadatelem v propozicích soutěže. 

2. V disciplínách požárního sportu se hodnotí: 

o celkové pořadí družstev. O celkovém pořadí družstev rozhodne součet bodů 
dosažených družstvem ve všech disciplínách. Vítězem se stane družstvo 
s nejnižším součtem bodů. Počty dosažených bodů v jednotlivých disciplínách 
odpovídají dosaženému pořadí; 

o pořadí družstev v jednotlivých disciplínách;  
o pořadí štafet v disciplíně štafeta 4x 100 m s překážkami; 
o pořadí jednotlivců v disciplínách běh na 100 m s překážkami;  

3. O celkovém pořadí dvou nebo více družstev se stejným součtem bodů  
rozhoduje lepší umístění v požárním útoku. Pokud umístění těchto družstev 
budou stejná i v požárním útoku, budou v celkovém pořadí shodně hodnocena na 
dvou nebo více po sobě následujících místech.  

4. Pro všechny disciplíny platí, že v případě umístění dvou nebo více družstev při 
stejném pořadí, budou družstvům započítány do celkového umístění body 
odpovídající dosaženému pořadí (následující umístění se nepřiřazuje). Družstvu, 
které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední 
pozici (za družstvy, které disciplínu splnily). Toto platí pro všechna družstva, 
která danou disciplínu nesplnily.  

5. V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet 
lepších časů šesti nejlépe umístěných členů družstva.  

6. V disciplíně štafeta 4x100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený 
čas lépe umístěné štafety družstva. Pokud jsou dosažené časy lepších štafet stejné, 
pak o pořadí družstva rozhoduje součet obou štafet.  

7. Pořadí štafet se hodnotí podle dosažených časů. 

8. V disciplíně požární útok se hodnotí umístění podle dosažených časů.  
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9. V disciplíně běh na 100 m s překážkami se stane vítězem soutěžící, který dosáhne 
nejlepšího času. V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhnou stejných 
lepších časů, rozhodne o jejich umístění součet časů z obou pokusů. Bude-li i 
tento výsledek stejný, budou soutěžící hodnoceni na stejném pořadí. 

f) Celkově vítězné družstvo v kategorii muži a ženy, nebude moci obhajovat vítězství 
v následujícím ročníku postupové soutěže. 

g) Družstvo nastoupí ke kontrole před  provedením disciplíny (štafeta 4x100m a 
požární útok) na místě určeném pořadatelem. 

h) Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na 
přípravu pokusu. 

i) Technické podmínky k disciplíně požární útok:  

o lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část II. pravidlo 47 odst. 10.   
o nástřikové terče  
o při soutěži budou použity jednotné motorové stříkačky typ: Rosenbauer FOX III, 

nebude použit přetlakový ventil  
o každému družstvu bude umožněno seznámení s jednotnou motorovou seznámení 

s jednotnou motorovou stříkačkou v rámci harmonogramu tréninků – jedná se 
jen o nácvik sacího vedení a ovládání PS 

o seznámení s jednotnou motorovou stříkačkou je pro družstva dobrovolné 
 

j) Nářadí dle technických podmínek ke vzorovým propozicím postupových soutěží na 
rok 2016. Informace na: 
 https://www.dh.cz/dokumenty/smernice-pravidla/technickepodminky.pdf  
 

k) Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí mimo RHP a přenosné 
motorové stříkačky.  
 

l) Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet 
ruční hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na 
podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.  

 
m) K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy 

přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 
397.  

 
n) Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž 

dodal. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a 
věcné prostředky, odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských soutěží, 
jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. 

 
o) Kontrola technických parametrů soutěže bude namátkově prováděna před i po 

skončení soutěžních pokusů. 
 

p) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení. 
Rozhodčí a organizační pracovníci ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS. 

 
q) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud 

je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 
 

https://www.dh.cz/dokumenty/smernice-pravidla/technickepodminky.pdf
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r) Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou, kterou 
obdrží u prezence. 

 
s) U disciplíny 100m s překážkami platí startování:  

Podmínky pro nezdařený start 

o Poté, co závodník zaujme konečnou polohu po povelu “Pozor!“, nesmí již zahájit 
další pohyb dříve, než zazní výstřel startovní pistole nebo schváleného 
startovacího zařízení.    

o Pokud podle rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců tak učiní dříve, musí to být 
považováno za nezdařený start.  

o Za nezdařený start se považuje, pokud, podle rozhodnutí startéra nebo jeho 
zástupců, závodník: 

o Nezaujme v přiměřené době odpovídající polohu po povelu „Připravte se!“ 
nebo „Pozor!“ 

o po povelu „Připravte se!“ jakýmkoliv způsobem ruší ostatní závodníky. 

o Každý závodník, který způsobí chybný start, musí být napomenut. V každém běhu 
je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace závodníka, který jej 
způsobil. Kterýkoliv závodník, který způsobí další chybný start v témže 
běhu, musí být z tohoto běhu vyloučen.  

o Jestliže se startér nebo kterýkoliv z jeho zástupců domnívá, že start neproběhl 
podle pravidel, vrátí běžce dalším výstřelem nebo zapískáním. 

 
Vedení soutěže: 
 
Velitel soutěže:   npor. Ing. Tomáš Lefner – HZS MSK 
Tajemník soutěže:    por. Richard Dudek – HZS MSK 
Komisař soutěže:   Ing. Tomáš Klos – SH ČMS 
Vedoucí organizační slupiny: kpt. Ing. Zdeňka Šnapková – HZS MSK  
Organizační skupina:  Ladislav Čabla – KSH MSK  
     Magda Břeňová + 2 – KSH OLK  
     npor. Bc. Přemysl Švajda – HZS MSK  
     por. Ing. Romana Vroblová – HZS MSK 
     por. Ing. Adam Fojtík – HZS MSK 
     Markéta Vajdová – HZS MSK 
     Darina Papadopulu – HZS MSK 
     por. Ing. Lukáš Popp – HZS MSK  
    
Zdravotní služba:   ÚSZS Ostrava, ZÚ HZS ČR Hlučín  
Hlasatel:    por. Ing. Daniel Kyška – HZS MSK 
     Kpt. Ing. Ivo Adámek – ZÚ HZS ČR Hlučín 

     Karel  Švéda – KSH OLK 
     Zdeněk Axman – KSH MSK 

Propagace:    por. Mgr. Petr Kůdela – HZS MSK 
Dokumentace:   npor. Bc. Martin Türke – HZS MSK 
Ozvučení:    oddělení spojové služby  - HZS MSK 
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Vedoucí pořadatelské služby: OSH Ostrava + 10 dobrovolníků KSH MSK 
Vedoucí technické skupiny: pprap. Miloš Kawulok – HZS MSK 

     12 příslušníků HZS MSK, 12 členů KSH MSK 
 
Sbor rozhodčích: 
 
Hlavní rozhodčí:   nprap. Zdeněk Veverka – HZS OLK 
Časomíra:    3 příslušníci HZS MSK  
Hlavní časoměřič:    kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka – HZS MSK 
Vedoucí sčítací komise:  kpt. Ing. Jiří Čech – HZS MSK 
      
Rozhodčí disciplín: 
požární útok HZS:   nprap. Vladimír Vilímek – HZS OLK 
požární útok SDH muži:  David Rudol – KSH MSK 
požární útok SDH ženy:  Leopold Andrýsek – KSH OLK 
štafeta 4x100m HZS:   npor. Ing. Ivan Marek – HZS MSK  
štafeta 4x100m SDH muži: Bordovský Petr – KSH MSK 
štafeta 4x100m SDH ženy:  Roman Mácha – KSH OLK 
běh na 100m HZS:   por. Ing. Martin Žouželka – HZS OLK 
běh na 100m SDH muži:  Martin Smolka – KSH MSK 
běh na 100m SDH ženy:  Ladislav Biskup – KSH OLK 
výstup na věž:         nprap. Leoš Turek – HZS MSK     
 
 
Zástupci rozhodčího disciplíny: 
požární útok HZS:   nprap. Ing. Vojtěch Feher – HZS MSK   
požární útok SDH muži:  Jaromír Mrázek – KSH MSK 
požární útok SDH ženy:  Jaroslav Belák – HZS OLK 
štafeta 4x100m HZS:   mjr. Ing. Leoš Janáček – HZS OLK 
4x100m SDH muži:   Antonín Havlas – KSH OLK  
štafeta 4x100m SDH ženy:  Jaroslav Mikoláš – KSH MSK 
běh na 100m HZS:   npor. Ing. Ivan Marek – HZS MSK  
běh na 100m SDH muži:  Josef Saran – KSH MSK  
běh na 100m SDH ženy:  Emil Pospiech – KSH MSK  
výstup na věž:         nstržm. Rostislav Jirouš – HZS OLK  
 
Technická přejímka:         nprap. Václav Liboška – ŠVZ HZS ČR 
             pprap. Václav Ferfecki – HZS MSK 
     ppor. Ing. Tomáš Fešar – HZS MSK 
 
startér:     ppor. Rostislav Mikulášek – HZS MSK 

     Svatopluk Šenk – KSH MSK  
     ppor. Jan Šimíček – HZS MSK 
 

závodčí:    nprap. David Přidal Dis. – HZS MSK 
     npor. Bc. Martin Čech – HZS MSK   
     Jana Grygerková – KSH MSK 
     Pavla Velčovská – KSH MSK  
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Rozhodčí: 
pprap. Bc. Dalibor Joura – HZS OLK 
nprap. Bohuslav Strouhal– HZS OLK 
nstržm. Vladimír Žouželka – HZS OLK 
ppor. Josef Grulich – HZS OLK 
pprap. Tomáš Jílek – HZS OLK 
nstržm. Václav Nevrla – HZS OLK 
nprap. Martin Rytíř – HZS OLK 
pprap. Radek Urbanec – HZS OLK 
por. Ing. Jakub Bartl – HZS OLK 
pprap. Oto Hubáček – HZS OLK  
nstržm. Marián Heczko – HZS MSK 
pprap. Jiří Walica – HZS MSK 
ppor. Kamil Švejda – HZS MSK  
nstržm. Pavel Rosa – HZS MSK 
nstržm. Tomáš Klenk – HZS MSK 
Jan Kopiště – KSH MSK 
Ladislav Strakoš – KSH MSK 
Vladislav Vaníček – KSH MSK 
Joseh Příhoda – KSH MSK 
Marek Ťapal – KSH MSK 
Jaroslav Smelík – KSH MSK 
Svatoboj Reder – KSH MSK 
Libor Žák – KSH MSK 
Stanislav Hanulík – KSH MSK 
Marta Stoklasová – KSH OLK  
Ferdinand Kubíček – KSH OLK 
Roman Varga – KSH OLK 
Věra Machačová – KSH OLK 
Josef Havelka – KSH OLK 
Tomáš Hadwiger – KSH OLK 
 
 
Pořadí nástupu na plnění disciplín:  
 
Losování pořadí okresů na plnění disciplín bylo provedeno na jednání KORR dne 22. 3. 
2016. 
       

MUŽI SDH            ŽENY SDH   MUŽI HZS    
1. Bruntál   1. Karviná    1. Karviná 
2. Jeseník   2. Olomouc   2. Šumperk 
3. Frýdek Místek  3. Nový Jičín   3. Bruntál 
4. Přerov    4. Přerov   4. Olomouc  
5. Karviná   5. Frýdek Místek  5. Frýdek Místek 
6. Prostějov   6. Šumperk   6. Přerov 
7. Opava    7. Opava   7. Opava 
8. Šumperk   8. Jeseník   8. Jeseník 
9. Nový Jičín   9. Ostrava   9. Nový Jičín  
10. Olomouc   10. Prostějov             10. Prostějov 
11. Ostrava   11. Bruntál                       11. Ostrava 
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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 krajské soutěže. 
 
 
 
 
 
          Ing. Tomáš Klos v. r.                                                   Ing. Leo Kuběna v. r. 
              vedoucí KORV                                                          starosta KSH MSK 
    
 
 
 
                                                                  
Seznam příloh: č. 1.     přihláška do soutěže 
   č. 1a)  objednávka ubytování a stravy 
   č.2. rozpis  tréninků družstev SDH 
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Příloha č. 1 

P Ř I H L Á Š K A 
do soutěže v požárním sportu 

 

přihlašuje ………………………………………………………… ( jednotka PO, organizace) 

družstvo* ……………………………………………. jednotlivce* -  počet …………………….….…. 

na soutěž ……………………………………………………………………………………….….….….. 

(název soutěže)   (místo a datum konání) 

v kategorii: dobrovolní hasiči *  členové občanských sdružení * 
k plnění disciplín: 100 m*,   štafeta*,   požární útok*,   výstup do 4 podlaží cvičné věže*, 
 

Příjmení a jméno závodníka Datum 
narození 

100 m 
** 

štafeta 
I. 
** 

štafeta 
II. 
** 

Útok 
** 

Podpis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu 
odpovídají Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené 
a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky 
stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke 
zpracovaní osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, 
správci SH ČMS, Římska 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i 
prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro 
účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v 
souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží. 

 
Masér - zdravotník* …………………………… Řidič*: ………………………………………. 
          příjmení a jméno            příjmení a jméno 
 
Vedoucí družstva: .......................................…. Trenér družstva*: ....................................... 
      příjmení a jméno     příjmení a jméno 
 
 

V .............................. dne .................................... ...................................................………….. 
(razítko a podpis přihlašovatele) 

Poznámky: 
*   Nehodící se škrtne. 
**  Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo 
nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým 
číslem 1.  

Podle článku 9 odst. 1 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestava z vedoucího družstva, max. 
10 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič. Další 
pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 



         

Příloha č.1a 

  

 

SDH: …………………………………. OSH ………………………… 

 

 

Objednávka ubytování a stravy: 

 

 

Požaduji zajistit ubytování dne 18. 6. 2016 pro  ………….. osob uvedených v přihlášce 

 

Požaduji zajistit stravu /oběd/ dne 18. 6. 2016 pro  ………… osob uvedených v přihlášce 

 

Požaduji zajistit stravu /večeři/ dne 18. 6. 2016 pro  ………… osob uvedených v přihlášce 

 

Požaduji zajistit stravu /snídani/ dne 19. 6. 2016 pro  ………… osob uvedených v přihlášce 

 

Požaduji zajistit stravu /oběd/ dne 19. 6. 2016 pro  ………… osob uvedených v přihlášce 

 

 

 

 

 

 

V případě, že objednaná strava nebude družstvem odebrána, bude pořadatel soutěže po družstvu požadovat finanční úhradu.  
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Rozpis tréninků družstev SDH – Požární útok            Příloha č.2 

 

 Čas tréninku Kategorie OSH Družstvo 

1. 12:00 – 12:15 ŽENY Karviná  

2. 12:15 – 12:30 ŽENY Olomouc  

3. 12:30 – 12:45 ŽENY Nový Jičín  

4. 12:45 – 13:00 ŽENY Přerov  

5. 13:00 – 13:15 ŽENY Frýdek – Místek  

6. 13:15 – 13:30 ŽENY Šumperk  

7. 13:30 – 13:45 ŽENY Opava  

8. 13:45 – 14:00 ŽENY Jeseník  

9. 14:00 – 14:15 ŽENY Ostrava  

10. 14:15 – 14:30 ŽENY Prostějov  

11. 14:30 – 14:45 ŽENY Bruntál  

12. 14:45 – 15:00 MUŽI Karviná  

13. 15:00 – 15:15 MUŽI Šumperk  

14. 15:15 – 15:30 MUŽI Bruntál  

15. 15:30 – 15:45 MUŽI Olomouc  

16. 15:45 – 16:00 MUŽI Frýdek – Místek  

17. 16:00 – 16:15 MUŽI Přerov  

18. 16:15 – 16:30 MUŽI Opava  

19. 16:30 – 16:45 MUŽI Jeseník  

20. 16:45 – 17:00 MUŽI Nový Jičín  

21. 17:00 – 17:15 MUŽI Prostějov  

22. 17:15 – 17:30 MUŽI Ostrava  

 


