
 

Organizační zabezpečení 

II. kola soutěže v požárním sportu 

družstev SH ČMS -  Pardubický kraj 

 

2022 
 

                                                                                            
 

pořadatel 

 Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Pardubického kraje 

 ve spolupráci s 

 Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje 

a OSH Pardubice 

  
 

 

 

ve spolupráci se SPŠCH Pardubice 
 

Termín konání:     19. června 2022 

Místo konání:       sportovní areál SPŠCH Pardubice 

 

 
 

Organizační zabezpečení II. kola 



 

Místo konání: sportovní areál Střední průmyslové školy Pardubice, Poděbradská 94 

  (příjezd z ulice Hradecká) 

Datum konání: neděle 19. června 2022 

Kategorie: muži, ženy 

Soutěžní disciplíny: běh na 100 metrů s překážkami – 8 závodníků - 2 pokusy 

(počítají se časy 6 závodníků) 

štafeta 4 x 100 metrů – 2 štafety - každá 1 pokus (v kategorii žen na prvním úseku použita překážka 

domeček se seskokovou plošinou) 

požární útok – 2 pokusy 

dobrovolná disciplína – muži: výstup do 4. podlaží cvičné věže 

   – ženy: výstup do 2. podlaží cvičné věže 

(zájemci se přihlásí na OSH Pardubice do 13. 6. 2022 – na místě je možnost zápůjčky 2 ks 

jednohákových žebříků) 

 

Soutěž je organizována v souladu s pokynem GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu v roce 2022, za 

účelem rozvoje tělesné zdatnosti a odborné přípravy soutěžících. 

Jednotlivé disciplíny budou prováděny podle Pravidel požárního sportu vydaných GŘ HZS ČR dne 

16. února 2018, včetně následných dodatků platných k datu konání soutěže, s úpravami uvedenými 

v OZ. Požární stříkačka bude jednotná (Rosenbauer Fox III) – dodá pořadatel. 

Vítěz z každé kategorie má právo postupu na mistrovství ČR, které se koná 26. - 28. 8. 2022 

v Pardubicích. 

Zúčastní se: družstva v kategorii mužů a žen z každého okresu podle počtu družstev v okresním 

kole. [2-4 družstva = 1 postupující družstvo, 5-9 družstev = 2 družstva, 10 a více družstev = 3 

družstva] 

(1 družstvo = max. 10 soutěžících, 1 vedoucí, 1 řidič) 

Prezence 

Při prezenci na soutěž vedoucí družstev: 

 odevzdají v případě změny ve složení družstva (oproti přihlášce zaslané v požadovaném 

termínu) – nový originál přihlášky 

 předloží členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce do 

příslušného postupového kola s fotografií. Bez členského průkazu nebude závodníkovi 

umožněn start. Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího. 

 předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných soutěžících na přihlášce ke 

kontrole příslušnosti k OSH 

Kontrola totožnosti 

při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže může být prováděna namátková kontrola 

totožnosti závodníků. 

Měření časů jednotlivých disciplín bude prováděno elektronickou časomírou. 

Nářadí a překážky: Dle Technické přílohy pravidel požárního sportu 

V průběhu soutěže bude prováděna namátková kontrola nářadí. 



Pořadatel zajistí přípravu a úpravu drah, překážky, požární stříkačky FOX, nádrže na vodu, terče, 

PHP na štafetový běh, doplňování vody, elektronickou, certifikovanou časomíru – KSH.  

Povrch drah: tartan (základna na PÚ tartat, nádrž na vodu - beton) 

Kauce a protesty: 

· Kauce k protestu je 500,- Kč 

· V případě uznaného protestu se kauce vrací, v opačném případě je příjmem pořadatele 

Doprava: Vlastní, na náklady vysílajícího SDH nebo OSH 

 

Ústroj:  

soutěžící – sportovní oděv 

rozhodčí – červená polokošile rozhodčí nebo vycházkový stejnokroj SH ČMS  

 

Pozor! Vjezd do areálu není povolen. Parkování pro družstva je možné pouze na veřejných 

parkovištích. Rozhodčí a štáb do areálu vjet mohou. 

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme 

a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

 

Přihlášky podat do 14. 6. 2022 prostřednictvím https://prihlasky.dh.cz 

Instrukce pro vyplnění přihlášky: 

Ve druhém řádku vyberte „dospělí – postupové soutěže“, následně vyplňte všechny kolonky či 

vyberte varianty ve všech rozbalovacích políčkách v jednotlivých polích. V posledním poli do 

kolonky „Poslat na e-mail:“ napište kancelar.KSH@seznam.cz 

Do kolonky „Poslat na e-mail #2:“ uveďte svoji e-mailovou adresu, kam přijde kopie přihlášky. Po 

odeslání formuláře se Vám nabídne možnost tisku odeslané přihlášky. V případě dotazů volejte 

kancelář KSH: 605 433 178 (Hana Stará) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovníci soutěže 

velitel soutěže:  Černohous Pavel 

tajemník soutěže  Stará Hana 

prezence   OSH Pardubice 

hlasatel   Jiruše Josef 

 

Sbor rozhodčích 

hlavní rozhodčí   Vacek Miroslav 

zástupce HR   Šulc Bohuslav 

RD 4x100m muži + ženy Dušek, zástupce RD Štěpánek Milan 

RD 100 m - muži  Soural Jan 

RD 100 m - ženy  Bartoníček Jiří  

RD PÚ - muži   Tomiška Vladislav  

RD PÚ - ženy   Kubík Jiří 

RD výstup na věž  Naštický Stanislav 

kontrola nářadí  Janda Martin + 1 

vedoucí vyhodnoc. skup. Macek Miroslav 

 

technická skupina:  OSH Pardubice  

seznámení s požární stříkačkou Rosenbauer Fox III – Heger Jiří 

stravování:    občerstvení + zajištěn oběd 

zdravotní služba:  OSH Pardubice 

 

Časový rozpis soutěže 

08,30 – 09,00   příjezd, prezence 

09,00 – 09,15   porada rozhodčích 

09,20    slavnostní nástup, zahájení soutěže 

09,30 – 09,40   štafeta 4x100 muži + ženy – trénink 

09,40 – 11,10   štafeta 4x100 muži + ženy 

11,10 – 11,20  přestavba dráhy – běh 100 m (2 dráhy – muži, 2 dráhy ženy) 

11,20 – 11,30  běh 100 m - trénink 

11,30 – 14,00  běh 100 m – muži + ženy 

14,00 – 15,15   PÚ muži – 2 pokusy  

15,15 – 15,20  přestavba dráhy – PÚ ženy  

15,20 – 16,40   PÚ ženy – 2 pokusy  

17,10   vyhlášení výsledků 



 (Časový harmonogram je orientační a bude upraven dle průběhu soutěže.)  

Seznámení s jednotnou požární stříkačkou Rosenbauer Fox III bude probíhat během dopoledne – 

každé družstvo 10 min. 

 

Rozlosování pořadí startů – provedeno dne 31.5.2022 

Kategorie muži:                                                   Kategorie ženy: 

1 CR1       1 CR1 

2 SY2       2 CR2 

3 SY1       3 UO2 

4 UO2       4 PA1 

5 PA1       5 UO1 

6 UO1       6 SY2 

7 CR2       7 SY1  

 

 


