
 

Organiza ční zabezpečení 
 
 

I. ročníku  
spole čné krajské sout ěže v požárním sportu  

družstev HZS Jihomoravského kraje, 
SH ČMS – KSH Jihomoravského kraje 

a Moravské hasi čské jednoty   
 2012 

 
 
 

                                                                                                        

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatel:            SH ČMS - KSH Jihomoravského kraje 
                              HZS Jihomoravského kr aje 
                              ve spolupráci s SH ČMS - OSH Brno - m ěsto 
            
   
Termín konání:    4. srpna 2012   
 
 
Místo konání:         SPORT.  AREÁL VUT V BRN Ě  
                              POD PALACKÉHO  VRCHEM  
                              ulice Technická, Brno (49°13'28.364"N, 16°34'21.267"E) 
                              ŠVZ HZS Brno – Líše ň  
                              ulice Trnkova 
 
 
 
 



Vedení sout ěže: 
 
Velitel sout ěže SDH i HZS:      HZS -  plk. Mgr. Martin Oujezský 

Hlavní rozhod čí SDH i HZS: HZS -  nprap. Darek Sejbal 

Zástupci hlavního rozhod čího:       HZS -  nprap. Jaroslav Kleveta  

                                                    OSH HO – Ing. Tomáš Letocha 

Tajemník sout ěže:   OSH BM -  Zd. Vyšinka, HZS - mjr. Ing. Václav Kovář 

Vedoucí s čítací komise SDH:  OSH BM -  Ing. Jan Šrůtek  

Prezence SDH:              OSH BM -  Ludmila Vítová, Aranka Nováková 

Vedoucí technické čety:   OSH BM - Jan Chvátal,  

                                                    HZS -  mjr. Bc. Tomáš Richter  

Kontrola ná řadí SDH:           OSH - Jiří Bajer, Zbyněk Machanec, Zdeněk Kuba 

Časomíra:                HZS, KSH, OSH Znojmo, MHJ 

Hlasatel:     Pavel Šebesta, Šárka Gambasová, Aleš Doubek 

Členové štábu:                                 ostatní rozhodčí delegovaní jednotlivými OSH  

                                                     v počtu min. 5 na jednotlivé OSH 

 

Rozhod čí jednotlivých disciplín: 

 muži HZS muži SDH ženy SDH 
výstup na  věž HZS   

štafeta 4 x 100 m  Darina Adámková, BV 

100 m s překážkami Jan Březina, ZN nprap. Lubomír Chlup 
HZS Stanislav Šíma, HO 

požární útok Zbyněk Pěnčík, VY nprap, Aleš Hrnčíř 
HZS Zbyněk Pěnčík, VY 

 

Starte ři jednotlivých disciplín: 
 muži HZS muži SDH ženy SDH 

výstup na věž nprap. Jar. Kleveta 
HZS   

štafeta 4 x 100 m  Jan Chvátal, BM 
100 m s překážkami Jan Chvátal, BM  Juráček Michal, ZN 

požární útok kpt. Ing. Milan Tlamka, HZS Hladil Miroslav, VY  
 
Stravování:   Stravu soutěžícím, rozhodčím a pracovníkům soutěže zajistí pořadatel.  
                      Dále bude možnost zakoupení občerstvení ve stánkovém prodeji. 
 
Doprava:       Na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OSH). 
 
Zdravotní služba:  1x Lékař,  2x paramedici . Zajistí pořadatelé. 
 
Povrch drah:  Běh na 100 m  a štafeta 4x100 m s překážkami – umělý povrch Mondo 
                        Požární útok – travnaté hřiště, základna na umělém povrchu Mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podmínky sout ěže : 
 
 1) Ihned po kvalifikaci na sout ěž – nejpozději do 27. 7. 2012 – zašlete na adresu OSH Brno - město,  
      Za divadlem 2, 602 00 Brno nebo email z.vysinka@centrum.cz   vyplněnou přihlášku č.1,   
      potvrzenou příslušným OSH (příloha č.1), přihlášku č.2 přivezete na soutěž  k prezenci.  
      U vedoucích a řidičů uveďte i úplné adresy bydliště a telefonní číslo. S přihláškou dodejte stručnou        
      charakteristiku družstva (max. 1x A4). Charakteristika družstva poslouží rozhlasovým komentátorům                
      na stadionu při představování jednotlivých družstev. 
 
 2) Účast: 
      

• 7 desetičlenných družstev mužů + 1 vedoucí a 1 řidič 
• 7 desetičlenných družstev žen + 1 vedoucí a 1 řidič 
• 6 devítičlenných družstev mužů HZS + 1 vedoucí a 1 řidič  
• 1 desetičlenné družstvo mužů MHJ – jako host 
• 1 desetičlenné družstvo Trnavského kraje (SK) – jako host               
• 10 členů štábu 
• 20 členů technické čety (10 HZS + 10 SHČMS) 
• hosté 

 
 
 3) Časový harmonogram:   
 

  stadion ŠVZ 
    

7:00  Zahájení činnosti pracovníků soutěže 
7:15 8:00 Příjezd družstev, prezence 
8:00 8:20 Trénink štafety Trénink věže 
8:00 8:10 Porada rozhodčích 
8:10 8:20 Porada s vedoucími kolektivů 
8:20   Nástup, zahájení soutěže 
8:30  Nástup, zahájení soutěže  Zahájení disciplíny  věž 
9:00  Zahájení štafety M+Ž  
9:30 10:30  Přesun na stadion 

11:00  Porada rozhodčích 
11:00 11:20 Trénink 100vek 
11:15  Porada s vedoucími kolektivů 

11:30 15:30 100m s překážkami v pořadí HZS, SDH muži u hl. tribuny  
a SDH ženy naproti hl. tribuny 

14:00 15:00 Požární útok  SDH ženy 
14:00 16:00 Požární útok v pořadí HZS, SDH muži  

16:30 Slavnostní nástup, vyhlášení výsledků  
Časový harmonogram může být, vzhledem k situaci, průběžně upřesňován. 

 
 4)  Soutěž proběhne podle platných Směrnic hasičských soutěží (SHS) schválených VV SH ČMS  
       dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1. 2012. 
       Počet rozhodčích může být upraven dle místních podmínek. 
 
 5)  V jednotlivých disciplínách požárního sportu z a sout ěžní družstvo sout ěží: 
       Běh na 100 m – 8 soutěžících 
       Štafeta 4x100 m s překážkami – dvě čtyřčlenné štafety.  
       Štafety daného startovního čísla nastoupí k pokusu bezprostředně po sobě! 
       Požární útok – 7 soutěžících (min. 5 ) 
 
 6)  V disciplín ě PÚ se uskute ční jeden pokus 
 



 7) Hodnocení výkon ů: 
      Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. 
      Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů a při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v PÚ.  
      V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů šesti   
      nejlépe umístěných členů družstva. V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí      
      družstva dosažený čas lépe umístěné štafety družstva. Pořadí družstva štafet se hodnotí podle   
      dosažených časů. V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů. 
      Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici 
      (rovnajíce se počtu soutěžních družstev). 
 
 8) Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu 
      pokusu. 
 
 9) Technické podmínky k disciplin ě běh na 100 m s p řekážkami a štafet ě 4 x 100 m s p řekážkami:   
      2 hadice délky min. 19 m, hmotnost hadice min. 2,5 kg včetně spojek (pokud nemá požadovanou    
      váhu, lze ji dovážit před započetím soutěže a to takovým způsobem, který zaručí, že požadovaná   
      váha bude stálá po celou dobu trvání soutěže) min. plochá šířka 62 mm, spojky musí být opatřeny    
      schváleným těsněním a hadice musí mít kruhový průměr v celé délce a 1 kus proudnice  
      o hmotnosti  min. 0,50 kg. 
 
10) Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet RHP      
      práškový o hmotnosti náplně min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby  
      proběhnutí závodníka cílem. RHP dodá pořadatel. 
 
11) Pokud bude soutěžící používat pro překonání domečku místo skládacího žebříku jeden   
      díl nastavovacího žebře, musí mít hroty žebře opatřeny přiměřenou ochranou, nebo si musí   
      dodat podložku, aby nemohlo dojít k poškození povrchu dráhy.  
      Pokud tomu tak nebude, nebude štafetě umožněn start. 
 
12) Technické podmínky k disciplín ě požární útok: 
      3 hadice B min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm, 4 hadice C min. délka 19 m, šířka    
      ploché hadice min. 79 mm. Ženy použijí 2 ks uvedených B hadic 
      Lze použít pojistky proti rozpojení hadic (dle Přílohy č. 1 vzorových propozic pro rok 2012),    
      proudnice C vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky (včetně půlspojky)   
     450 mm,  nástřikové terče, požární motorová stříkačka PS 12, PS 8, PS 8 Fires VPO a ostatní    
      odpovídající Příloze č. 1 vzorových propozic pro rok 2012. 
 
13) Požární motorová stříkačka bude před startem v klidu. 
 
14) Bude se používat přetlakový ventil dodaný pořadateli. 
 
15) Technické podmínky požární motorové st říkačky: 
       -  motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných hrdel B dle výrobce čerpadla 
       -  motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu   
          čerpadla  
       -  motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky  
          P-PS 8 výrobce VPO 
       -  není přípustné upravené ovládání karburátoru (dvojí páka plynu)  
       -  motorová stříkačka musí mít funkční vývěvu, páku ovládání lze mít zajištěnou proti    
          samovolnému zapojení  
       -  na sacím hrdle čerpadla 110 musí být nejméně 2,5 (dva a půl) závitu v celé délce závitu,  
       -  lze dodatečně nainstalovat otáčkoměr motoru 
       -  je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru směrem nahoru 
 
 
 
 



16) Technické podmínky savic, sacího koše a rozd ělovače k pln ění disciplíny požární útok:  
      - savice a sací koš musí splňovat podmínky dle Přílohy č. 1 vzorových propozic pro  
         rok 2012. 
      - šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 (dva a půl) závitu v celé délce závitu 
        na straně se závitem, vodící náběh nesmí být delší než 35 mm včetně závitu měřeno  
        od savicového těsnění. 
      - konec savice s matkou – náběh nesmí být delší než 35 mm, měřeno od savicového   
         těsnění. 
      - lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily 
 
17) Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou stříkačku. 
 
18) K plnění všech disciplin včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující      
      požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397. 
 
19) Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.     
      Přihlašovatel družstva dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné    
      prostředky PO použité v disciplinách požárního sportu odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou   
      řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. 
 
20) Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude prováděna namátkově před  
      i po skončení pokusů. 
 
21) Soutěžící družstva SH ČMS nebudou provádět disciplinu výstup na cvičnou věž. 
 
22) Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 
      - soutěžící muži, ženy – sportovní oděv, celé družstvo musí být ustrojeno jednotně 
      - rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS, PS I. 
      - trenéři a vedoucí kolektivů – vycházkový stejnokroj SH ČMS, PS I. 
 
23) Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení musí vždy nastoupit celé družstvo v předepsané ústroji.    
      Nenastoupí-li družstvo na slavnostní nástup a na vyhodnocení soutěže nebude dále pokračovat v    
      soutěži, nebude hodnoceno. 
 
24) Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši: 
       - 300,- Kč při předání protestu rozhodčímu discipliny nebo hlavnímu rozhodčímu 
       - 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 
       - 1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi prostřednictvím hlavního rozhodčího 
      Protest se podává písemn ě na formulá ři dle p říl. č. 8 Směrnic hasi čských sout ěží. 
 
25) Pořadatel neručí za škody na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a   
      nevyčlení místo na jejich odkládání.   
 
26) Vedoucí kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou, kterou obdrží  
      u prezence. 
 
27) Při prezenci odevzdají vedoucí družstev: 
       - kopii přihlášky do okresní soutěže v PS  
       - v případě změn přihlášku č. 2 
       - pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného       
         OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou  
         ÚORHS SH ČMS 
       - občanské průkazy (popř. cestovní pasy) všech členů družstva, 
       - členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií a potvrzením o zaplacení členského     
         příspěvku za rok 2012. Bez úplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start.   
         Fotografie na průkazu musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího. 
 Pozn. p řípadné zm ěny v p řihláškách po odeslání hlaste na email: z.vysinka@ce ntrum.cz   



28) Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola    
      totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka (bez předložení OP    
      nebude závodníkovi umožněn start). 
 
29) Pro účastníky soutěže platí zákaz požívání alkoholických nápoj ů před soutěží a v jejím průběhu. 
 
30) UPOZORNĚNÍ – parkoviště uvnitř stadionu bude sloužit jen pro hasičská vozidla soutěžních  
      družstev. Osobní vozidla a individuelní návštěvníci mohou využít okolních parkovacích ploch. 
 
31) Vítězná družstva v celkovém pořadí v kategorii muži a ženy, nebudou moci obhajovat vítězství 
       v následujícím ročníku postupové soutěže. 
 

U prezence budou vedoucím kolektiv ů sděleny další závazné pokyny organizátor ů. 
 
 

Pořadí nástupu na pln ění disciplín: 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Rozlosování bylo provedeno na zasedání vedení KSH JmK v Brně dne 24. května 2012 
 
 
Žádáme všechny ú častníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v to mto dokumentu. 
Podrobn ější informace a p řípadné zm ěny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev p ři 
prezenci a na následných poradách. Porušení stanove ných podmínek a ostatních závazných 
pokyn ů může být d ůvodem k vylou čení ze sout ěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný 
průběh sout ěže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Gargula  v. r.                                Zdeněk Vyšinka v. r. Ing. Jaroslav Schulz, CSc. v. r. 

starosta KSH JmK                                     vedoucí OORV starosta OSH Brno -město 
 
 
 
 
 
Přílohy :     č. 1 - přihláška  
                  č. 2 – mapky příjezdu a pokyny k parkování 
 

muži  ženy 
 

1. Vyškov 1. Blansko 
2. Znojmo 2. Brno - venkov 
3. Břeclav 3. Vyškov 
4. Blansko 4. Brno - město 
5. Hodonín 5. Znojmo 
6. Brno - město 6. Břeclav 
7. Brno - venkov 7. Hodonín 



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) 
 

Příjmení a jméno závodníka 
Datum 

narození 
100 m 

štafet
a I. 

štafet
a II. 

PÚ 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) 

 
 



 
Příloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49°13'28.364"N, 16°34'21.267"E 

POZOR – parkoviště uvnitř 
stadionu bude sloužit jen pro 
hasičská vozidla soutěžních 
družstev 
 
Osobní vozidla a individuelní 
návštěvníci mohou využít okolních 
parkovacích ploch. 


