
Okrskové kolo v roce 2014 
okrsek Borová 

 
Místo konání:  Sportovní areál „Pod Lipou“ v Kamenci u Poličky 

Datum konání:   1. června 2014 - neděle 

Prezence:    8,00 - 8,30 hodin 

Porada rozhodčích:   8,30 hodin 

Zahájení soutěže nástupem:  8,45 hodin 

Zahájení první disciplíny soutěže: 9,00 hodin (štafeta 4 x 100 m muži)  

 
Pravidla a podmínky soutěže: 

Soutěž se uskuteční 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 č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013. 
 
Účast v družstvu: 

V družstvu mohou být závodníci, kteří musí mít v den soutěže minimálně 15 roků. 
 
Prezence: 
 Vedoucí družstva odevzdává při prezenci řádně vyplněnou přihlášku družstva se 
jmény členů soutěžního družstva, ročníkem narození a s jejich nasazením do jednotlivých 
soutěžních disciplín. Dokladem členství v SHČMS je průkaz člena s potvrzením o zaplacení 
členského příspěvku za rok 2014. 
 
Soutěžní disciplíny: 
Štafeta 4 x 100 metrů:  - každé družstvo 2 pokusy 
Běh na 100 metrů s překážkami: - z každého družstva startují 4 závodníci na dva pokusy 

- do výsledku družstva se započítávají 3 nejlepší 
dosažené časy. 

Požární útok:    - družstva mají 1 pokus 
 
Rozhodčí soutěže: 

Každý sbor je povinen zajisti účast minimálně dvou rozhodčích z vlastních řad. 
 
Celkové hodnocení soutěže družstev: 

Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem umístění ze všech tří disciplín. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí pořadí v disciplíně požární útok.   

Právo postupu do okresního kola si zajistí vítěz kategorie mužů a vítěz kategorie žen. 
 
Povrh dráhy a povolená obuv: 

Závody se uskuteční na tartanové běžecké dráze a na travnatém povrchu pro požární 
útok a pro první dva úseky štafety 4 x 100 m. 
Pro úseky disciplín, které se uskuteční na umělém povrchu běžecké dráhy je zakázano 

používání pracovní obuvi !!! – povolena pouze obuv sportovní. 
Jedná se o třetí a čtvrtý úsek Štafety 4 x 100m a o disciplínu Běh na 100 m 

s překážkami. 
Pro všechny dicplíny je povoleno použití treter s hřeby maximální výšky 6 mm. 



 
Časový rozpis a pořadí disciplín: 

Předpokládá se účast 9 družstev mužů a 3 družstev žen. 
 
Prezence:    8,00 - 8,30 hodin 
Porada rozhodčích:   8,30 hodin 
Zahájení soutěže nástupem:  8,45 hodin 
Štafeta 4x100 metrů - muži  9,00 -10,00 hodin 
Štafeta 4x100 metrů - ženy  10,15 - 10,40 hodin 
Běh na 100 metrů - muži  11,15 - 12,15 hodin 
Běh na 100 metrů - ženy  12,45 - 13,10 hodin 
Požární útok – muži   13,30 - 14,30 hodin 
Požární útok – ženy   14,45 - 15,00 hodin 
Vyhlášení výsledků   15,15 hodin 
 

Časový rozpis je pouze orientační a bude se posunovat podle času ukončení disciplín 
a připravenosti jednotlivých drah. 
 

 
 
Příloha: 

Přihláška do soutěže 
 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky 6. 5. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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∗ 
 

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 zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí 
s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 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 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává 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. 
 


