
Pozvánka k Okresnímu kolu soutěže v požárním sportu 

kategorie mužů, žen a dorostu,  

které se bude konat v neděli dne 19.května 2019 v Kolíně 

 
 

Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Kolín, Okresní odborná rada velitelů a 

Okresní odborná rada mládeže 

Místo konání:  Atletický stadion M. Tučka – v Borkách, Kolín – Zálabí. 
 

 

Kategorie:  družstva mužů a žen 
  družstva dorostenců a dorostenek  
  družstva smíšeného dorostu 

  jednotlivci dorostenci a dorostenky 

 

Disciplíny: 
 

Soutěžní disciplíny pro družstva mužů a žen:  
 

1) Postupová část: 
a) běh 100m s překážkami  

(každé družstvo může nominovat max. 8 závodníků – započítává se 6 nejlepších časů) 

b) štafeta 4x100m s překážkami  
c) požární útok (2 pokusy) 

Vítěz postupové soutěže získá právo reprezentovat náš okres ve vyšší soutěži – Krajském kole soutěže 

v požárním sportu. 

2) Nepostupová část: 
a) štafeta 4x100m s překážkami  
b) požární útok (2 pokusy) 

 

Soutěžní disciplíny dorostu - družstva: 
a) běh na 100m s překážkami  

(každé družstvo může nominovat max. 7 závodníků – započítává se 5 nejlepších časů) 
b) štafeta 4x100m  
c) požární útok (2 pokusy) 

d)  test 

 

Soutěžní disciplíny dorostu – jednotlivci: 
a) běh na 100m s přek. 
b) dvojboj 
c) test 

 

Věkové hranice dorostu: (uvedený věk musí závodníci dosáhnout kdykoli v letošním roce) 

 družstva dorostenců a dorostenek:     14 až 18 let, max. 2 členové ve věku 13 let 

 družstva smíšeného dorostu:              14 až 18 let, max. 2 členové ve věku 13 let 

 jednotlivci dorostenci a dorostenky: (mladší dorci, mladší dorky – 13 až 14 let) 
                                                                       (střední dorci, střední dorky – 15 až 16 let) 
                                                                       (starší dorci, starší dorky – 17 až 18 let) 

 

 

 

 



 

Dle rozhodnutí VV OSH a OORM JE POVOLEN start soutěžících současně v soutěži dospělých i dorostu. 
Těmto soutěžícím bude výsledek v disciplíně 100m s přek. započítán do hodnocení obou kategorií. 
 

Přihlášky zašlete elektronicky na e-mail: sh.kolin@c-box.cz a to v termínu do 10. 5. 2019 s rozpisem, kteří 

závodníci poběží 100 m překážek. Použijte přihlášku v příloze. Přihlášku s razítkem a podpisy je nutné 

odevzdat při prezenci. Při prezenci bude provedena kontrola soutěžících dle členských průkazů SH ČMS a 

průkazu totožnosti (OP, pas ...). 
Vzhledem k setrvalému nedostatku rozhodčích je nutné, aby zúčastněná SDH delegovala alespoň 1 osobu do 

sboru rozhodčích (nad rámec zvaných kvalifikovaných rozhodčích). Jméno delegované osoby zašlete 

ZÁVAZNĚ spolu s Přihláškou. 

Přihlášeným družstvům a jednotlivcům, jež se soutěže nezúčastní (příp. své přihlášení nezruší nejpozději v 

pondělí 13.5. do 10h), bude vyúčtována úhrada za objednanou stravu !!!  
 

Pro dorost:   
Soutěžící, startující v rámci družstva, mohou plnit i disciplínu „dvojboj“ a v tomto případě budou zařazení i 

do hodnocení soutěže jednotlivců (s možností postupu do vyššího kola v této kategorii, pokud nepostoupí s 

družstvem). Tento postup je možný pouze v rámci stejného SDH (závodník/ce tedy bude uveden/a pouze na 

jedné Přihlášce). Soutěžící (člen/ka družstva), přihlášený/á i do soutěže jednotlivců, který/á nenastoupí 

k disciplíně „dvojboj“, bude z hodnocení  jednotlivců vyřazen/a. 
Soutěžícího startujícího v družstvech i jednotlivcích označit na přihlášce „ +J.“. 
Bude- li ze stejného SDH startovat i jednotlivec/kyně MIMO soutěž družstev, nutno tohoto/tu přihlásit na 

samostatné Přihlášce.  

 

Startovné:  200 Kč/družstvo, 30 Kč/jednotlivec (NESOUTĚŽÍCÍ v družstvech) 
 

Soutěžní družstvo mužů a žen má max 10 členů + trenéra družstva a řidiče. 

Družstvo dorostu tvoří 7 nebo 8 závodníků + trenér družstva a řidič, v kategorii jednotlivců závodník 

(závodníci) + trenér (jeden za kolektiv). Případně změny nahlásit při prezenci, odevzdat opravené jmenné 

seznamy po družstvech všech závodníků a doprovodu.  
 

Rozlosování družstev a jednotlivců proběhne po termínu pro odevzdání Přihlášek. Pořadí na 100m překážek 

a dvojboj dle pořadí v Přihlášce.  

 

Časomíra: Podlipanská liga, o. s. 

   

Stravování:   U prezence budou trenérům družstev vydány stravenky – oběd bude vydáván   

  průběžně cca od 11hod. Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.  

Doprava:  na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH) 

 

Technické podmínky: Povrch drah:  stovky, dvojboj, štafeta – tartan 
       požární útok – tartan + tráva  
 

                                                Požární útok: 
                                               -  motorová stříkačka pro PÚ dle Směrnice HS, Pravidel PS a dorostu, použití  
                                                spouštěče (startéru) POVOLENO, čtyřsvodový výfuk POVOLEN.  
                                               -  motorová stříkačka v soutěži dospělých v době startu pokusu PÚ v klidu,  
                                                v soutěži  dorostu v době startu pokusu PÚ v chodu. 
                                               -  prostor mezi ozuby spojek a šroubením (savice/koš):  

                                                                                   * muži, ženy - min. 0,5cm      

                                                                                   * dorost  -    nesmí se dotýkat 
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                                                Štafeta 4x100m, běh na 100m s přek.:   
- hadice: délka min. 19m, plošná šíře min. 60mm, výška kotouče svinuté    

 hadice max. 35cm (bez spojek) – platí pro všechny kategorie 

-  váha hadic: 
                                                         - muži, dorci družstva, dorci jednotlivci střední a starší – min. 2,5kg                       

                                   -  dorci jednotlivci mladší, ženy, dorky, smíšený dorost – min. 2,0kg                      

-  proudnice – váha min. 0,4kg, délka min. 25cm – platí pro všechny kategorie 
-  1.úsek štafety 4x100m: - muži, dorci – domek 

-  ženy, dorky, smíšený dorost – bariéra s oknem 
-  4.úsek štafety 4x100m: -  přenášení PHP – platí pro všechny kategorie 
 

 Vzhledem k souběžnému konání soutěže v PS a dorostu je ve všech  

disciplínách a u všech kategorií povolen 1 chybný start. Závodník (kolektiv), 

který zaviní DVA chybné starty bude z pokusu vyloučen.                                              
                                                     

    Oblečení, obuv dle Směrnice HS a dorostu – tretry POVOLENY 

                                               Kontrola použitého materiálu bude prováděna namátkově. 
    Zdravotní služba zajištěna.  
    Technickou a pracovní skupinu zajistní OSH Kolín z řad dobrovolníků. 
 

 

 

 

Časový rozvrh soutěže: 

                        do 7:30 hod                prezence rozhodčí 

                        do 08:00 hod  prezence soutěžící 

08:15 hod  nástup  

08:30 hod  zahájení soutěže 

08:40 – 10:00 hod  štafeta 4x100m + test dorost 

  10:20 – 13:00 hod  běh na 100m s překážkami  

14:00 – 16:30 hod požární útok + dvojboj dorost jednotlivci  

17:00 hod  vyhlášení výsledků a ukončení soutěže   

 

Soutěž mužů a žen proběhne dle „Směrnic hasičských soutěží“, „Pravidel požárního sportu“ a „Vzorových 

Propozic soutěží v PS pro rok 2019“, s výše uvedenými úpravami. 

Soutěž dorostu proběhne dle platné „Směrnice pro činnost dorostu“, vč. Dodatků, s výše uvedenými 

úpravami. 

 

 

V Kolíně 26. dubna 2019    

                  Kamila Havlínová v. r.                               

         starostka OSH Kolín                       
 

 

Přílohy:  Přihláška družstva + jednotlivci 


