
SH ČMS - okrsek č.1 Pelhřimov 

Organizační zabezpečení okrskové soutěže v požárním útoku 

 

 

 

Pořadatel soutěže:  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čakovice se sídlem v Pelhřimově,  

   Pražská 2460, IČ: 72051680  

Kontaktní osoba: Eduard Dvořák - velitel sboru, tel. 602 421 842 

Místo konání:   Čakovice u Pelhřimova 

Datum konání:    26. května 2018 

Kategorie:                muži, ženy, kolektiv mladých hasičů 

Soutěžní discipliny: 

 muži, ženy - požární útok (HRBÁČ) 

 kolektiv mladých hasičů - požární útok (PLAMEN) 

 muži, ženy - požární útok s motorovou stříkačkou PS 8 

Startovné: 

 muži, ženy - 300,- Kč 

 MH - 0,- Kč 

 Požární útok se strojem PS8 - 200,- Kč 

Přihlášení družstva:   Elektonickou přihláškou na dh.prihlasky.cz, e-mail #2: sdh.cakovice@seznam.cz. 

   Řádně vyplněnou přihlášku odevzdá vedoucí družstva se startovním poplatkem při 

   prezenci. 

Práva a povinnosti: Účastníci soutěže musí být řádně registrováni u OSH ČMS Pelhřimov a musí mít 

   zaplacen členský příspěvek na rok 2018. Každý sbor deleguje na soutěž jednoho   

   rozhodčího (i bez příslušné kvalifikace). 

Časový průběh soutěže: 

 Prezence:    10,30-11,00 hod. 

 Nástup :  11,05 – 11,30 hod.  

 Začátek soutěže:         11,35 hod. 

 Vyhlášení výsledků:    po skončení disciplíny zvlášť pro kategorii mladých hasičů a zvlášť pro   

   kategorii ženy a muži. 

 

Vedení soutěže: 

 Velitel soutěže: Eduard Dvořák 

 Hlavní rozhodčí: Petr Razima 

 Rozhodčí disciplíny: Radek David 
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Provedení disciplín: 

 Požární útok HRBÁČ - Podle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy 

schválené VV SH ČMS včetně dodatků s místní úpravou, která je přílohou č.1 tohoto organizačního 

zabezpečení. 

 Požární útok se strojem PS 8 - Podle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy 

schválené VV SH ČMS s místní úpravou která je přílohou č.2 tohoto organizačního zabezpečení 

 Požární útok PLAMEN - Podle směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů 

Zvláštní ustanovení: 

 Pořadatel dodá jednotnou motorovou požární stříkačku na kterou bude připojen přetlakový ventil. 

 Soutěžící, který zaviní chybný start, musí být napomenut, zaviní-li soutěžící dva chybné starty, bude z 

pokusu vyloučen. Při požárním útoku a štafetě může mít družstvo jeden chybný start.   

 Při soutěži bude prováděn jeden pokus. 

 Startovní pořadí stanoví los zástupcem SDH. 

 Při kolektivních disciplínách nebude brán zřetel na jednotnosti typu a barevnosti přileb soutěžního 

družstva  

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

nevyčlení místo na jejich odkládání. 

Časomíra:  stopky - terče srážecí (plechovky) 

Povrch dráhy: travnaté hřiště                         

Doprava:  Každé družstvo na vlastní náklady.                                                                           

Stravování:  Každé první soutěžní družstvo sboru v dané kategorii obdrží 10 poukázek na občerstvení 

   (nápoj, jídlo) a každé další soutěžní družstvo sboru v dané kategorii obdrží 7 poukázek na 

   občerstvení.                                                                                                                

Zdravotní služba: Pořadatel zabezpečuje po celou dobu konání soutěže zdravotnickou službu odpovídající  

   rozsahu a místním podmínkám soutěže. 

                                                             


