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Organizační zabezpečení 
I. (okresního) kola soutěže dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro  

muže a ženy v okrese  Benešov v roce 2017 
 

K zabezpečení přípravy soutěže na odpovídající úrovni a jejího hladkého a kvalitního průběhu 
vyhlašuje pořadatel následující propozice soutěže. 
 
PROPOZICE SOUTĚŽE 
 
Všeobecná ustanovení: 
POŘADATEL: OSH ČMS, okres BENEŠOV za spolupráci HZS Středočeského 

kraje -  územní odbor Benešov 
DATUM KONÁNÍ :   3. června 2017 – MUŽI + ŽENY 
 
MÍSTO KONÁNÍ:                VLAŠIM, stadion Na Lukách 
ÚČAST: Soutěžní družstva mužů a žen SDH okresu Benešov vybraná  

podle zaslaných přihlášek do naplnění požadovaného počtu 
                                               (15 družstev mužů, 15 družstev žen) v maximálním počtu  
                                               10 osob, vedoucí družstva, trenér a řidič 
 
PREZENCE:                             3. června 2017  od6.30  – 7,30 hod.  –  MUŽI a ŽENY –   
                                               v místě  soutěže   
  Družstva předloží platné průkazy. 
ÚSTROJ: Dle směrnic hasičských sportovních soutěží z roku 2012 

vedoucí družstva ve stejnokroji!! (vycházkový nebo pracovní) 
  . 
POJIŠTĚNÍ: Soutěžící a ostatní účastníci soutěže jsou pojištěni svým 

členstvím v SH ČMS 
STARTOVNÉ 500,- Kč za každé družstvo 

DALŠÍ INFORMACE: OSH Benešov (mobil: 724 236 655, 721 956 422                           
email: osh@oshbenesov.cz 

  
VELITEL SOUTĚŽE: Martin Kohout 
 
HLAVNÍ ROZHODČÍ: MUŽI   –  Miloslav Ježek 
               ŽENY   -   Karel Tůma 
 
HOSTÉ SOUTĚŽE : Mgr. Luděk JENIŠTA   - starosta města Vlašim 
    plk. Ing. Josef SETNIČKA - ředitel ÚO HZS Benešov 
                                               mjr. Mgr. Jiří Černovský - velitel stanice HZS Benešov 
 Oldřich Lacina - starosta KSH, kraj Středočeský 
                                               Dana Vilímková - starostka OSH ČMS Benešov 



  
 
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI 
HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK           Zuzana Hloušková 

HLASATEL: Jiří Černík 
VEDOUCÍ TECHN.SKUPINY:        Jan Kučera 
PRACOVNÍ SKUPINA:                 okrsek Bystřice a Olbramovice 
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:   Jaroslav Heřman 
Pytle s pískem zajistí:  technická skupina (Jan Kučera) 
 
Technická ustanovení: 
 

- Soutěž bude provedena dle Organizačního zabezpečení soutěží pro rok 2017 
schváleného VV OSH dne 7. 2.2017 a Směrnic hasičských sportovních soutěží pro 
muže a ženy, platných od 1.1.2012 (soubor předpisů SDH ČMS – 1/17-2011, dodatků, 
schválených VV 26.11.2015 SH ČMS dne 13.6.2013, 20.11.2014 Výkladů Pravidel 
požárního sportu, vydaný GŘ HZS čj.MV-24824-2/PO-IZS-2011 ze dne 8.3.2011, 
MV-37424-1/PO-ISZ-2012 ze dne 2.4.2012, MV-17114-1/PO-IZS-2013 ze dne 
7.2.2013 

- Přihlášením soutěžního družstva přihlašovatel potvrzuje zdravotní způsobilost členů 
družstva a sestavení družstva ze členů jediného zřizovatele, kterého reprezentují. Na 
této soutěži mohou startovat členové vysílajícího zřizovatele starší 15 let ke dni 
soutěže. Při prezentaci členové družstva předloží jednotlivě doklad totožnosti a průkaz 
člena SH ČMS. Kontrola startujících členů družstva bude prováděna namátkově po 
ukončení jednotlivých disciplín 

- Vedení soutěže si vyhrazuje právo k případné změně počtu pokusů a počtu startujících 
členů družstva v běhu na 100 m s překážkami. každé takové rozhodnutí bude 
konzultováno s vedoucími družstev 

- Na 4. úseku štafety se přenáší hasící přístroj, závodník může být ve sportovním oděvu 
- Disciplíny požárního sportu budou provedeny na drahách s tartanovým povrchem 

s výjimkou požárního útoku, který bude proveden na pevném travnatém povrchu 
 
Upozornění: Při soutěži bude prováděna kontrola používaných požárních přileb. Na start 
nebudou závodníci s přilbami s upravenými nebo neodpovídajícími směrnicím, uvedeným 
v příloze 6. Připouští se používání treter s max.délkou hřebů 6 mm. 
 
 
 
VSTUPNÍ KONTROLA        Kamila Moudrá         Lenka Šebestová 
                                                 Silvie Králová          Eva Vilímková 
                                                   

(členové vstupní kontroly zaujmou stanoviště 15 min. předzahájením prezence) 
 
SČÍTACÍ KOMISE :  Eva Vilímková  
 
    
DISCIPLÍNY SOUTĚŽE: a)  běh na100 m s překážkami 

b)  štafeta  4 x 100 m s překážkami 
c)  požární útok 

 
POŘADÍ DRUŽSTEV: Startovní čísla budou přidělena dle pořadí příjmu přihlášek 
 
PROTESTY : Dle pravidel požár. sportu (tiskopis) se složením kauce ve výši 1000,- Kč 
 
MATER. TECH. ZABEZP:  HZS, stanice Benešov –  Miloslav Ježek 



 
RADIOSPOJENÍ : SDH Bílkovice, SDH Čechtice, SDH Čerčany   
 
ELEKTR. ČASOMÍRA: HZS Benešov – Miloš Páv, Jaroslav Semerád 
 
STRAVOVÁNÍ:                    zajistí OSH Benešov formou stravenek 
  
OBČERSTVENÍ :  Po celou dobu konání soutěže bude možné zakoupit občerstvení  

přímo na stadionu 
 
DOPRAVA VODY: Zajistí okrsek Vlašim - odpovídá starosta sboru Martin Lahoda  
Materiální zabezpečení : Při soutěži používají družstva vlastní nářadí včetně proudnice a 

nástavce na sací hrdlo stroje k připojení savice. V případě 
závady na vlastním nářadí nelze pokus opakovat.  Bude dodán 
pouze  RHP na štafetu 4 x 100 m. Při požárním útoku bude 
používán přetlakový ventil – dodá HZS Benešov.  

 
 Motorové stříkačky budou jednotné pro všechna družstva - dodá pořadatel.V případě použití 
jednotné stříkačky, dodané pořadatelem, která má od výrobce nainstalovaný regulátor tlaku 
čerpadla, se nemusí použít přetlakový ventil  
 
Vedení soutěže si vyhrazuje právo provádět kontrolu nářadí a soutěžících před i po 
provedené disciplíně. 
 
 
ROZHODČÍ DISCIPLÍN :          MUŽI                      ŽENY 
 
100 m s překážkami    Kamila Moudrá                           Lenka Halašková 
štafeta 4x 100m                       Miroslav Šebek                          Martin Šebek  
požární útok    Antonín  Vovsík                          Petr Vilímek  
 
ČASOVÝ ROZVRH  SOUTĚŽE: 
                                              Seznámení s technikou od 10.00 hodin 
 
3. června – muži a ženy           6:30 –  7:30  prezence 
      7.30 - 7.45  porada vedoucích družstev 
      8.00   nástup, zahájení soutěže 
      8.30 – 12.00   běh 100 m s překážkami 
    12.00 – 13.00  oběd, přestavba tratí 
    13.00 – 15.00   štafeta 4 x 100 m s překážkami 
    15.30 – 18.00  požární útok 

18.30 vyhlášení výsledků, závěr soutěže 
 
 
Tento časový rozvrh je sestaven pro předpokládanou účast 15 družstev mužů a 15 družstev 
žen. Pořadatel si vyhrazuje právo upravovat časový rozvrh soutěže podle aktuálních 
podmínek  
 

Ing. Martin Kohout v.r. 
                                                                       náměstek starostky OSH   
                  a vedoucí OORR 
 
 
 
 



Příloha Organizačního zabezpečení 
 
Technická ustanovení: 
     Okresní odborná rada velitelů na svém jednání 16.1.2017 navrhla doplňky  Organizačního 
zabezpečení I. (okresního) kola soutěže podle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro 
muže a ženy (od roku 2012) v okrese  Benešov v roce 2017. Tyto doplňky projednal a schválil 
VV OSH dne 7.2.2017. 
 
 

 na soutěži mohou startovat 2 členové družstva z jiného sboru v rámci okresu 
Benešov, kteří jsou v evidenci OSH Benešov (nebude přihlíženo k místu trvalého 
bydliště).  

 Samozřejmostí je písemný souhlas mateřského Sboru dobrovolných hasičů. 
Postupující družstvo do II. (krajského) kola soutěže se již musí řídit Usnesením  KSH 
č. 4/2009, nebo Směrnicí hasičských sportovních soutěží ( Čl.7,odst. 4) od roku 2012 

 na nářadí pro požární útok lze použít tlakové spojky s pojistkou proti rozpojení, 
vyhovující technickým podmínkám 7c 

 2 ks savic 2,5 m dlouhé průměr 110 mm se šroubením, lze použít těsnící "O" dle 
technických podmínek 7a) 

 žebřík k překonávání domečku při štafetovém běhu mužů - min. hmotnost 8,5 kg 
 sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem vyhovujícím technickým podmínkám 

7b (nesmí být vyřezaná boční žebra) 
 Příčné břevno – v pravidle 47 odst.12 Směrnice hasičských sportovních soutěží 

pro muže a ženy se mění výška překážky z 0,8 m na 0,7 m . 
 
 

     Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení musí vždy nastoupit celé družstvo 
v předepsané ústroji. Nenastoupí-li družstvo na zahajovací nástup, nebude dále 
pokračovat v soutěži. Při stejném chování na závěrečném nástupu nebude vůbec 
vyhodnocováno   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


