PROPOZICE
„Krajské soutěže v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů“
konané dne 8. června v Krchlebech a 15. - 16. června 2019 v Kutné Hoře
Propozice „Krajské soutěže v disciplínách požárního sportu, sportovních družstev
HZS Středočeského kraje a sportovních družstev SDH Středočeského kraje“
(dále jen Propozice „Krajské soutěže“), jsou podle „Pravidel požárního sportu“ v platném znění
(ke stažení http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-a-pravidla).
Propozice „Krajské soutěže v disciplínách požárního sportu, sportovních družstev
SDH Středočeského kraje“ (dále jen Propozice „Krajské soutěže“) dle směrnice hasičských
sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností
od 1. 1. 2012, I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2011) dle vzorové propozice SH
ČMS schválené dne 21. 3. 2019 VV SH ČMS a těchto propozic.
Na základě schváleného plánu odborné přípravy HZS Středočeského kraje (dále jen
„HZS kraje“) na rok 2019 bude provedeno organizační zabezpečení a průběh Krajské soutěže
v souladu s § 38 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., následovně:

I.
Všeobecná ustanovení
Pořadateli Krajské soutěže jsou HZS Středočeského kraje – krajské ředitelství, Jana
Palacha 1970, 272 01 Kladno, KSH Středočeského kraje, Ohradní 26, 140 00 Praha 4,
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, Sportovní klub HZS
Středočeského kraje, z.s, za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského kraje.
Organizačně a technicky soutěž zabezpečuje HZS kraje – územní odbor Kutná Hora, U Zastávky
280, 284 03 Kutná Hora, ve spolupráci s ostatními územními odbory HZS kraje a KSH
Středočeského kraje - Ohradní 26, 140 00 Praha 4 - kraj Středočeský.
1)

Místem konání disciplíny výstup do 4. podlaží cvičné věže dne 8. 6. 2019 je:
Sportovní areál Krchleby okr. Kutná Hora
GPS: 49.8906433N
15.3484308E
Místem konání dalších disciplín v požárním sportu ve dnech 15. - 16. 6. 2019 je:
Městský stadion Olympia, ulice Střelecká 617, Kutná Hora
GPS: 49.9488211N ´´
15.2509553E“
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2)

Termín konání Krajské soutěže je ve dnech 8. června a 15. - 16. června 2019.
8. 6. 2019
15. 6. 2019
16. 6. 2019

- disciplína výstup do 4. podlaží cvičné věže (muži HZS),
- disciplína běh na 100 m s překážkami (muži HZS, muži SDH a ženy SDH),
- štafeta 4 x 100 m s překážkami (muži HZS, muži SDH a ženy SDH),
- disciplína požární útok, (muži HZS, muži SDH a ženy SDH).

3)

Krajské soutěže se zúčastní 9 družstev HZS z jednotlivých územních odborů: Benešov,
Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram. Na základě
přihlášky se soutěže zúčastní 12 družstev SDH mužů a 12 družstev SDH žen - vítězů
okresních kol ve Středočeském kraji.

4)

Prezence soutěžících se koná:
sobota 8. 6. 2019

7:30 – 08:30

příslušníci HZS – muži

sobota 15. 6. 2019

07:00 – 07:45
06:45 – 07:45
08:30 – 09:00
07:30 – 07:50

soutěžící družstva HZS
soutěžící družstva OSH muži
soutěžící družstva OSH ženy (po nástupu)
soutěžící družstva OSH muži, ženy

neděle 16. 6. 2019

5)

Prezence rozhodčích se koná:
sobota
8. 6. 2019
do 08:00
pátek

sobota
neděle

14. 6. 2019

15. 6. 2019
16. 6. 2019

do 17:30

rozhodčí jmenovaní pro disciplínu výstup
do 4. podlaží cvičné věže (Krchleby)
hlavní rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího,
rozhodčí všech disciplín
všichni rozhodčí

od 18:00

Porada rozhodčích (na stadionu)

do 07:15
do 07:45

všichni rozhodčí, porada rozhodčích 7:30 – 7:45
všichni rozhodčí

do 15:00

V místě ubytování rozhodčích není prostor pro parkování.
Vozidla rozhodčích budou ponechána na parkovišti u stadionu a doprava mezi
stadionem a ubytováním bude zajištěna autobusem HZS (pátek – sobota – neděle).

6)

Prezence organizačních pracovníků se koná:
sobota 8. 6. 2019
do 08:00
organizační pracovníci soutěže pro disciplínu
výstup do 4. podlaží cvičné věže (Krchleby)
pátek 14. 6. 2019
do 16:00
velitel soutěže, zástupce velitele soutěže,
vedoucí technické, organizační a vyhodnocovací skupiny
sobota 15. 6. 2019
do 06:30
všichni organizační pracovníci
neděle 16. 6. 2019
do 07:00
všichni organizační pracovníci

2

7)

Předpokládaný časový průběh soutěže a pořadí disciplín:

sobota

8. 6. 2019

Krchleby
08:00 – 09:00
09:10
09:30
15:00

sobota 15. 6. 2019

Kutná Hora
8:00

8:30 – 9:00

9:00
9:00 – 12:30

výstup do 4. podlaží cvičné věže
trénink závodníků
nástup a zahájení soutěžního dne a poučení
soutěžících
zahájení disciplíny „věž“
ukončení soutěžního dne
slavnostní zahájení Krajské soutěže
s nástupem soutěžních družstev mužů, žen
a sboru rozhodčích na plochu stadionu,
vyhlášení výsledků z disciplíny HZS – věž
trénink pro disciplínu běh na 100 m
s překážkami muži HZS a muži SDH
zahájení soutěžního dne
plnění disciplíny běh na 100 m s překážkami
muži HZS a muži SDH,
(4 dráhy / 2 pokusy na závodníka)
semifinálový a finálový rozběh
trénink disciplíny běh na 100 m
s překážkami ženy SDH
plnění disciplíny běh na 100 m s překážkami
ženy SDH (4 dráhy / 2 pokusy na závodníka)

13:30 – 17:30 plnění disciplíny štafeta 4 x 100 m s překážkami
(ženy SDH, muži HZS a muži SDH, ) - 2 dráhy
18:00
předpokládané ukončení 1. soutěžního dne
Seznámení se strojem pro disciplínu požární útok - 15 minut pro družstvo.
Pořadí družstev dle startovní listiny požárního útoku,
při poradě vedoucích družstev bude potvrzen zájem o trénink:
- družstva SDH ženy cca 9:30 – 11:15
- družstva SDH muži a družstva HZS muži cca 11:30- 14:30
neděle

16. 6. 2019

zahájení 2. soutěžního dne nástupem soutěžících
vyhlášení výsledků z disciplín:
běh na 100 m s překážkami: HZS muži,
SDH muži, absolutní vítěz a SDH ženy,
štafeta 4 x 100 m: HZS muži, SDH muži a
SDH ženy, dvojboj HZS
9:00 – 13:30 plnění disciplíny požární útok muži HZS, muži
SDH a ženy SDH (střídavě start z 1. a 2. plata
muži obou kategorií a z 3. plata ženy),
2 pokusy každé družstvo
13:30 – 14:30 zpracování výsledků Krajské soutěže
14:30 – 15:30 vyhlášení výsledků Krajské soutěže
15:30
závěr soutěže
8:00
8:00 – 08:45

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu soutěže
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Porady
vedoucích soutěžních družstev s vedením soutěže, hlavním rozhodčím a s rozhodčími
jednotlivých disciplín se konají:
sobota
sobota
neděle

08. 6. 2019
15. 6. 2019
16. 6. 2019

Vždy před zahájením soutěžní disciplíny na základě vyhlášení
velitelem soutěže nebo rozhodčího disciplíny

K podání přihlášek pro družstva HZS kraje a jmenného seznamu (včetně OEČ)
příslušníků zařazených do technické skupiny stanovím lhůtu do 15. května 2019.
Materiály zaslat na adresu pověřeného pořadatele HZS Středočeského kraje, U Zastávky 280,
284 03 Kutná Hora. Kontaktní osobou pro zaslání přihlášek a organizačních záležitostí určuji
mjr. Mgr. Martina Bezděka, tel.: 950 875 182, 778717356, e-mail: martin.bezdek@sck.izscr.cz.
K podání přihlášek stanovím lhůtu pro družstva SDH nejpozději do tří dnů od ukončení
okresních kol, nejdéle však do 5. června 2019. Přihlašovatelé soutěžních družstev SDH
zašlou řádně vyplněné a potvrzené přihlášky (viz příloha č. 1) na adresu: KSH Středočeského
kraje - Ohradní 26, 140 00 Praha 4 - Michle, p. Šindelářová tel: 606 821 786, email:
sindelarova.zdenka@centrum.cz.
8)

Soutěžní družstvo tvoří maximálně 11 členů, z toho max. 10 soutěžících.
a) v běhu na 100 m s překážkami a výstupu do 4. podlaží cvičné věže 8 soutěžících,
b) ve štafetě 4 x 100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety,
c) v požárním útoku maximálně 7 soutěžících, je možné absolvovat i s menším počtem,
nejméně však s pěti soutěžícími.
Pro soutěžní družstva platí, že uvedených max. 10 soutěžících na přihlášce musí být
shodných pro všechny disciplíny soutěže, nelze přihlašovat na výstup do 4. podlaží cvičné
věže a ostatní disciplíny jiné závodníky. Ve štafetě 4 x 100 m musí vždy běžet závodník pouze
v 1 štafetě.

9)

Losování pořadí soutěžních družstev pro Krajskou soutěž na startovní listině proběhlo
dne 3. dubna 2019 v Kutné Hoře za účasti zástupců pořadatele HZS kraje, KSH
Středočeského kraje a velitele soutěže. Startovní listina je přílohou těchto propozic.

10) Ve startovní listině „Běh na 100 m s překážkami“ a „Výstup do 4. podlaží cvičné věže“ bude
zachováno pořadí soutěžících uvedené v přihlášce.
11) Případné změny, oproti zaslané přihlášce HZS i OSH mohou být uplatněny nejpozději
v pátek 14. 6. 2019 do 18:00 hod. na adresu: miloslava.ryglova@sck.izscr.cz
tel.: 607 640 141, v tom případě vedoucí soutěžního družstva odevzdá u prezence nový
originál přihlášky se všemi náležitostmi. Na změnu pouze v pořadí závodníků nebude brán
zřetel.
12) Ubytování, stravování a doprava účastníků je řešena v samostatné části „organizační
zajištění“, včetně stanovení odpovědných pracovníků.
13) Pojištění soutěžících a ostatních účastníků Krajské soutěže pořadatel nezajišťuje.
Úrazové pojištění soutěžících SDH je zajištěno smlouvou č. 0011-304-083 od HVp, a. s.
14) Soutěže se jako hosté ve dnech 15. a 16. června 2019 zúčastní ředitelé ÚO, velitelé stanic
HZS kraje a starostové OSH, pokud tito nejsou určeni k plnění úkolů ve smyslu „Propozic
a organizačního zajištění Krajské soutěže“.
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II.
Technická ustanovení
1) Krajská soutěž v požárním sportu proběhne v kategoriích.
a) profesionální hasiči
b) dobrovolní hasiči

– soutěží jednotlivci a družstva HZS kraje – muži,
– soutěží jednotlivci a družstva SDH - muži a ženy.

Účast v kategorii „profesionální hasiči“ není podmíněna výsledky soutěží
jednotlivců a družstev organizovaných v disciplínách požárního sportu v rámci místních
a okresních kol.
V kategorii „dobrovolných hasičů“ postupují vítězové okresních kol. Vítězové krajské
soutěže v kategorii dobrovolných hasičů ročníku 2018 na soutěž v roce 2019
automaticky nepostupují.
2) Družstva SDH Středočeského kraje neplní disciplínu „výstup do 4. podlaží cvičné věže“.
3) Soutěž pro družstva SDH bude provedena dle platné Směrnice hasičských sportovních
soutěží včetně vydaných dodatků s odchylkami a doplněními uvedených v příloze.
4) Kontrola soupisky na přihlášce bude provedena při prezenci předložením služebního
průkazu, zaměstnaneckého průkazu, nového členského průkazu SDH a občanského průkazu.
Kontrola může být provedena na pokyn rozhodčího v průběhu soutěže, ale i před startem
disciplíny. V průběhu soutěží a při nástupu na plnění disciplín bude prováděna kontrola
přítomnosti závodníků dle přihlášky. Každý závodník bude po celou dobu soutěže označen
identifikačním náramkem, který mu bude připevněn na ruku u prezence dne 15. června.
Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen samolepícím uzávěrem
s bezpečnostním výsekem. V případě ztráty nebo porušenosti náramku nebude
závodníkovi umožněn start. O startu rozhodne hlavní rozhodčí.
Soutěžící mohou soutěžit pouze v jedné kategorii.
5) Provedení disciplín požárního sportu a materiál:
a) výstup hákovým žebříkem do 4. podlaží cvičné věže, bude proveden na dvou drahách se
skládaným tartanovým povrchem, pod věží jsou umístěny pohyblivé dopadové matrace bez
záchytné sítě, jištění lanem může být provedeno, na žádost soutěžícího při prezenci
závodníka na startu, závodník si musí přivézt vlastní postroj,
b) běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami na drahách s tartanovým
povrchem, startovní bloky zajistí pořadatel (lze použít vlastní – musí odpovídat pravidlům
a předpisům a soutěžící musí tento fakt oznámit při prezenci),
c) závodníci v disciplíně běh na 100 m s překážkami, kteří dosáhnou osmi nejlepších
hodnocených časů (společně z kategorie muži HZS i SDH) se utkají ve dvou
semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8.
dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního vítěze
krajské soutěže v běhu na 100 m s překážkami postoupí první dva z každého
semifinálového rozběhu,
d) v disciplíně „Štafeta 4 x 100 m s překážkami“ na 4. úseku nebude provedeno fyzické
hašení, bude přenášen hasicí přístroj o minimální hmotnosti 5 kg (dodá pořadatel),
e) pro disciplínu štafeta 4 x 100 m bude žebřík opatřen ochranou žebříku proti poškození
povrchu dráhy, zajistí si soutěžní družstvo,
f) pro disciplínu štafeta 4 x 100 m žen bude na prvním úseku domeček s plošinou pro ženy,
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g) povrch překážek v disciplíně „Běh na 100 m“ a „Štafeta 4 x 100 m s překážkami“ je opatřen
materiálem, který zlepšuje adhezi (informace je z důvodu použití vhodné sportovní obuvi
soutěžícího).
h) požární útok - na travnatém povrchu hřiště, v prostoru náběhu k nádrži s vodou, může být
položen (vlastní) gumový koberec (do prostoru pod savice). Družstva HZS kraje použijí
jednotnou motorovou stříkačku typu Tohatsu (Rosenbauer FOX III) dodané pořadatelem
(HZS), vlastní nářadí a vlastní proudnice. Družstva SDH mužů a SDH žen použijí
jednotnou motorovou stříkačku typ Rosenbauer - FOX dodané pořadatelem (KSH ČMS),
vlastní nářadí a vlastní proudnice.
i)

požární útok bude proveden dvoukolově, v kategorii muži, bude proveden na jedny terče
ze dvou stavů, 1. dráha HZS muži, 2. dráha SDH muži. Kategorie ženy bude mít dráhu
3. a svoje terče. Pokusy budou prováděny od nenastartované stříkačky,

6) Způsob měření dosažených výsledků:
Čas v jednotlivých disciplínách Krajské soutěže v požárním sportu bude měřen elektronickou
časomírou s přesností na 1/100 s. Čas naměřený elektronickou časomírou je zároveň časem
oficiálním. V případě selhání elektronické časomíry se pokus v disciplíně opakuje. Pokus
v disciplíně „Výstup do 4. podlaží cvičné věže“ bude ukončen, došlápne-li soutěžící postupně
oběma nohama na oddělená pole došlapové desky – druhý došlap zastaví časomíru.
7) Podmínky podání protestu a odvolání:
V souladu s pravidlem požárního sportu SIAŘ GŘ Č. 10/2018 pravidlo č. 14 „Protesty
a odvolání“. Za podání protestu a odvolání požaduje pořadatel od protestujícího složení kauce
ve výši 1 000,- Kč.
8) Kontrola nářadí:
Podle pokynu rozhodčího disciplíny může být provedena kontrola nářadí v průběhu Krajské
soutěže a nejpozději do 10 minut po ukončení disciplíny. Kontrolu provede pověřený technický
pracovník, který je řádně označen.
9) Měření vážení:
Vybavení technickými prostředky za účelem provedení kontroly nářadí měřením a vážením
zajistí ÚO Mladá Boleslav.
III.
Organizační zajištění
K zajištění přípravy, řádného průběhu, dodržení propozic a vyhodnocení Krajské soutěže
vydávám následující organizační opatření:
1)

Organizační pracovníci
Velitel soutěže

mjr. Mgr. Martin Bezděk

ÚO Kutná Hora

Zástupce velitele soutěže
pro disciplínu věž

npor. Bc. Petr Klatovský

ÚO Kutná Hora

Zástupce velitele soutěže

Jaroslav Dušek

OSH Kutná Hora

Hlavní rozhodčí soutěže

Milan Růžička

OSH Beroun

Zástupce hl. rozh. soutěže

pprap. Karel Tůma

ÚO Benešov

Ved. organizační skupiny

mjr. Ing. Jan Kosík

ÚO Kutná Hora
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2)

Technická skupina (TS):
ve dnech

Vedoucí TS Krchleby
zástupce vedoucího TS

mjr. Ing. Jan Kosík
nprap. František Turkovský

ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora

8.
8.
ve dnech

Vedoucí TS Kutná Hora
zástupce vedoucího TS

Elektro zabezp., spojení

mjr. Ing. Jan Kosík
mjr. Bc. Zdeněk Vlasák

ÚO Kutná Hora
ÚO Nymburk

14. -16.
14. -16.

5 příslušníků
5 příslušníků
5 příslušníků
5 příslušníků
5 příslušníků
5 příslušníků
por. Martin Fín,DiS.

ÚO Kutná Hora
ÚO Kolín
ÚO Nymburk
ÚO Benešov
ÚO Beroun
ÚO Příbram
ÚO Kutná Hora

14. -16.
14. -16.
14. -16.
15. -16.
15. -16.
15. -16.
14. -16.

Přípravu soutěžního stadionu provedou příslušníci stanice HZS Kutná Hora, ÚO
Nymburk a ÚO Kolín 14. 6. 2019 od 9:00 hod tak, aby v 17:00 proběhlo předání hlavnímu
rozhodčímu.
Pro oba soutěžní dny 15. - 16. června budou pracovníci technické skupiny označeni
výstražnou vestou. Určený vedoucí technické skupiny z každého územního odboru odpovídá
za splnění povinnosti zaevidovat svoji skupinu u prezence a ohlásit se u vedoucího technické
skupiny na stadionu. Vedoucí bude vybaven analogovou radiostanicí a náhradním „aku“
zdrojem. Členové technické skupiny se dostaví na místo konání soutěže v 6:00 hod
k zahájení činnosti.
3)

Organizační skupina:
ve dnech

Organizační pracovníci

mjr. Mgr. Eliška Dobešová
nprap. Tomáš Mejstřík
kpt. Bc. Radka Vonšovská
por. Ing. Jakub Grenar
Iva Zámišová
Ilona Bláhová
Tereza Tůmová
kpt. Mgr. Monika Kostečková
kpt. Mgr. Zuzana Vrátná
Mgr. Julie Plachá
Jaromíra Žáková

ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
KŘ HZS kraje
KŘ HZS kraje
KŘ HZS kraje
KŘ HZS kraje

15., 16.
15., 16.
15., 16.
15., 16.
15., 16.
15., 16.
15., 16.
15., 16.
15., 16.
15., 16.
15., 16.

Prezence HZS

por. Bc. Miroslava Linhartová
Edita Tučková DiS.

ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora

8. 15.
8. 15.

Prezence SDH

6 osob určené OSH

z řad rozhodčích

15.

7

Tiskový mluvčí

por. Bc. Tereza Fliegerová

KŘ HZS kraje

Hlasatel

ppor. Ing. Pavel Karda,
Ing. Pavel Říha
Jiří Zima
por. Bc. Jaromír Brzák
nprap. František Turkovský
nprap. Bc. Jan Kohout
nprap. Ivo Kohout
nprap. Libor Ejem

ÚO Kutná Hora
OSH Kutná Hora
SŽDC
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
KŘ HZS kraje
KŘ HZS kraje
KŘ HZS kraje

Doprava, org. parkování
Ozvučení

4)

Časomíra SDH
Časomíra SDH záložní

kpt. Ing. Miloslava Rýglová
por. Bc. Miroslava Linhartová
Edita Tučková DiS.
kpt. Mgr. Jiří Jedlička
2 příslušníci
časomíra pro pož. útok ženy
nprap. Miloš Páv + 1
1 osoba určená OSH
1 osoba SDH Zibohlavy

KŘ HZS kraje
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
KŘ HZS kraje
ÚO Nymburk
OSH Benešov
ÚO Benešov
OSH Mělník
OSH Kolín

Zapisovatelé

osoby určené OSH

OSH

Zpracování dat
Časomíra HZS
Časomíra SDH

15, 16.
8, 15, 16.
8, 15, 16.
15, 16
8, 15, 16.
15, 16.
15, 16.
15, 16
16.
15, 16.

Rozhodčí pro DISCIPLÍNU „ výstup na cvičnou věž“ dne 8. 6. 2019:
Rozhodčí disciplíny
Startér
Pomocník startéra
Závodčí
Rozhodčí

Měření vážení
6)

8.
8.
15., 16.
15., 16.
14. -16.
14. -16.
14. -16.
14. -16.

Vyhodnocovací skupina:
Vedoucí vyhod. skupiny

5)

15., 16.

pprap. Karel Tůma
nstržm. Ladislav Trpišovský
pprap. Jakub Neumann
Petr Dolejší
nprap. Pavel Turkovský
nstržm. Miroslav Klepetko
pprap. Tomáš Borovský
pprap. Petr Hrbek
nstržm. Petr Červenka
pprap. Michal Jon
pprap. Jiří Vondráček
pprap. Tomáš Verner
nprap. Miroslav Potměšil
nprap. Pavel Jelínek
nprap. Jan Lahoda
nprap. Jiří Valc

ÚO Benešov
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
OSH Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Kutná Hora
ÚO Mladá Boleslav

Rozhodčí pro hlavní soutěž:
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí disciplín:
Běh na 100 m – ženy
Běh na 100 m – muži
Štafeta 4 x 100 m ženy
Štafeta 4 x 100 m muži
Požární útok ženy
Požární útok muži SDH
Požární útok muži HZS

Milan Růžička

OSH Beroun

Zdenka Šindelářová
Šárka Jankovská
Eva Vovsíková
prap. Marie Štulíková
Ing. Petr Polášek
Martin Spilka
Dana Vilímková

OSH Praha-východ
OSH Příbram
OSH Benešov
KŘ HZS kraje
OSH Kolín
OSH Příbram
OSH Benešov
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Startér

Rozhodčí HZS
Rozhodčí OSH
Měření vážení

npor. Bc. Milan Šíma
nstržm. Ladislav Trpišovský
Bc. Oldřich Martinák
npor. Mgr. Jan Pardubský
nprap. František Zoul
ppor. Jan Šulc
+35 osob určených OSH
nprap. Jiří Valc

KŘ HZS kraje
ÚO Kutná Hora
OSH Praha-východ
ÚO Kolín
ÚO Benešov
ÚO Mladá Boleslav
vybraných OSH
ÚO Mladá Boleslav

Poznámka:
Každý rozhodčí a časoměřič si s sebou přiveze stopky s přesností měření na 1/100 s. a měřící
pásmo.
7)

Zdravotní služba (na stadionu):
ZZS Středočeského kraje 1 posádka RZP zajištěna v místě soutěže a lékařem Ministerstva
Vnitra včetně sanitního vozu.

8)

Oděv, obuv a osobní výstroj:
Soutěžící
a) Soutěžící nastupují ke všem disciplínám a ke všem slavnostním nástupům ve
oděvu, který sestává z dlouhých kalhot (zcela zakrývá stehna a lýtka) a blůzy
s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní
(čistý oděv, neprůsvitný), je možná kombinace tepláků a šedivého trička,
jednotně;

sportovním
nebo trička
kombinéze
vždy však

b) při plnění kolektivních disciplín, vždy celé družstvo jednotný oděv;
c) soutěžící při plnění disciplíny má tričko zastrčené do kalhot, nohavice se nezahrnují;
d) obuv soutěžících - sportovní nebo zásahová pro hasiče;
e) každý soutěžící při všech disciplínách požárního sportu používá kožený nebo jiný opasek
šíře min. 45 mm s kovovou přezkou nebo jiný, bez karabin, používaný k sebezáchraně;
f) při všech soutěžích v požárním sportu musí být používány pro ochranu hlavy přilby.
Při kolektivních disciplínách používá družstvo přilbu schváleného typy. Upevňování
jakýchkoli předmětů (vyjma polepů) na přilbu je zakázáno;
g) soutěžící má po celou dobu pro danou soutěž připevněno přidělené startovní číslo
od pořadatele, při disciplíně „Štafeta 4 x 100 m“ a „Požární útok“ musí mít připevněno
startovní číslo družstva jeden z jeho startujících členů. Při štafetě „4 x 100 m“ má startovní
číslo soutěžící na prvém úseku štafety.
Štáb, sbor rozhodčích, ŘÚO a VS HZS, starostové OSH
Stejnokroj PS I, včetně čepice se štítkem, kravata, bílá košile s označením hodnosti nebo
funkce, polobotky. Slavnostní stejnokroj SDH, polobotky.
Po ukončení nástupu

sbor rozhodčích červená trika
organizační pracovníci polokošile.

Rozhodčí budou označení rukávovými návleky na levém rameni (poskytne OSH):
velitel soutěže
hlavní rozhodčí
rozhodčí disciplín
rozhodčí

– červený návlek s třemi bílými pruhy
– červený návlek s dvěma bílými pruhy
– červený návlek bez pruhů
– zelený návlek
9

Technická četa na stadionu
Stejnokroj PS II, včetně čepice, trička, výstražné vesty, polobotky, sportovní obuv černá.
IV.
Ostatní zajištění
1) Stravování:
Na náklady pořadatele je zajištěno stravování v jídelně Policie ČR (viz plánek) v rozsahu:
Rozhodčí HZS a OSH
Organizační pracovníci HZS a OSH
Technická skupina HZS a OSH
Závodníci HZS
Závodníci OSH

– snídaně, oběd, večeře, snídaně, oběd
– oběd, večeře, oběd
– oběd, večeře, oběd
– oběd, večeře, oběd
– oběd, oběd

Pro pořadatelem ubytovávané závodníky, organizační pracovníky a technickou skupinu je
zajištěna i snídaně v jídelně PČR.
Během dne je možnost zakoupení stravy ve stáncích s občerstvením na stadionu.
2) Ubytování:
a) Příslušníci HZS:
Na náklady pořadatele bude soutěžním družstvům HZS zajištěno ubytování v Domově
mládeže při SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora a v Domově mládeže při VOŠ, SPŠ a JŠ
Kutná Hora na základě vyplněných a zaslaných podkladů, uvedených v příloze.
Pro družstvo HZS ÚO Kutná Hora a ÚO Kolín pořadatel ubytování nezajišťuje.
Rozhodčí HZS budou ubytováni společně s rozhodčími OSH.
Požadavky na ubytování vč. seznamu ubytovaných budou zaslány společně s přihláškou
nejpozději do 17. května 2019 na email: martin.bezdek@sck.izscr.cz, tel. 778717356.
b) Členové OSH:
SH ČMS KSH Středočeského kraje ubytování pro družstva SDH mužů a žen nezajišťuje.
Na náklady KSH bude rozhodčím zajištěno ubytování.
Přihlášky rozhodčích k ubytování je nutné zaslat do 3. června 2019, na adresu: KSH
Středočeského kraje, Ohradní 26, Praha 4- Michle 140 00. Mobil: 606 821 786 email:
sindelarova.zdenka@centrum.cz.
3) Ceny:
HZS Středočeského kraje zajistí diplomy a pro úspěšná družstva HZS poháry a medaile. SH
ČMS KSH Středočeského kraje zabezpečí pro své závodníky a družstva SDH poháry
a medaile.
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4) Příjezdy a parkování:
Parkování vozidel družstev a hostů bude zajištěno v prostoru mezi stadionem Olympia
areálem kasáren. Odvoz vybavení pro disciplínu „Požární útok“ bude v neděli
pořadatelem zajištěn z parkoviště k základně čtyřkolkou HZS. V blízkosti areálu se
nachází dvě veřejná parkoviště, která nebudou pro potřebu soutěže vyhrazena.
5) Logistická podpora a zázemí – kontejnery:
a) KONTEJNERY
Velitel stanice HZS Kolín zajistí přistavení kontejneru týlového zabezpečení a velitel stanice
HZS Rakovník zajistí přistavení kontejneru pro nouzové přežití včetně nafukovacího stanu
na sportoviště v Krchlebech dne 7. 6. 2019 do 12:00 hod. Kontejnery setrvají na místě
do skončení Krajské soutěže v sobotu 8. 6. 2019 cca do 17:00 hod. Po celou dobu Krajské
soutěže bude kontejner zabezpečovat vždy jeden příslušník z domovské stanice HZS kraje.
Velitel stanice HZS Rakovník zajistí přistavení kontejneru pro nouzové přežití včetně
nafukovacího stanu na stadion v Kutné Hoře do 16:00 hod. dne 14. 6. 2019. Kontejner setrvá
na místě do skončení Krajské soutěže v neděli 16. 6. 2019 cca do 18:00 hod. Po celou dobu
krajské soutěže bude kontejner zabezpečovat vždy jeden příslušník z domovské stanice HZS
kraje.
Velitel stanice HZS Beroun zajistí přistavení kontejneru týlového zabezpečení k pěšímu vstupu
do areálu PČR, ve dnech 15. 6. 2019 od 7:00 – 18:00 hodin, dne 16. 6. 2019 od 7:00 – 17:00
hodin. Po celou dobu krajské soutěže bude kontejner zabezpečovat vždy jeden příslušník
z domovské stanice HZS kraje. Převoz na stanici HZS Kutná Hora den předem (v pátek 14.6).
Velitel stanice HZS Mladá Boleslav zajistí přistavení čtyřkolky s vlekem a dvoučlennou
obsluhou dne 14. 6. 2019 do 9:00 hod. na stadion v Kutné Hoře, kde bude k dispozici do 16. 6.
2019 přibližně do 18:00 hod. a dále přistavení autobusu s řidičem dne 14. 6. 2019 do 16:00
hod. na stadion v Kutné Hoře, kde bude k dispozici do 16. 6. 2019 přibližně do 9:00 hod.
Kontejner s překážkami pro disciplíny požárního sportu, bude z ÚO Nymburk převezen na
stanici HZS Kutná Hora dne 14. 6. 2019.
Případné střídání obsluh a řidiče je plně v kompetenci příslušného velitele stanice HZS kraje.
b) AUTOMOBILY a DOPRAVA
Dopravu příslušníků zajistí ředitelé územních odborů.
Logistické zázemí Krajské soutěže bude zajištěno vozidly ze stanic HZS ÚO Kutná Hora
a ostatních územních odborů dle dohody.
Zpracoval:
kpt. Ing. Miloslava Rýglová

Oldřich LACINA
starosta KSH Středočeského kraje

plk. Ing. Miloslav SVATOŠ
ředitel HZS Středočeského kraje

Přílohy:
č. 1 list č. 1 až 2
č. 2 list č. 1 až 3
č. 3 list č. 1 až 3
č. 4 list č. 1
č. 5 list č. 1

Přihláška do soutěže, rozpis členů a Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Požadavky na ubytování - seznamy ubytovaných
Rozlosování startovního pořadí v Krajské soutěži v požárním sportu 2019
Technické ustanovení pro družstva SDH
Plán sportovního areálu
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Příloha č. 1 k propozicím „Kutná Hora 2019“
Počet listů: 2

PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
...............................................................................................................…………..……………..
přihlašuje
( HZS územní odbor, Okresní sdružení hasičů)
družstvo* mužů / žen…………………………………….
na Krajskou soutěž v požárním sportu v Kutné Hoře 2019
.......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)
v kategorii: profesionální hasiči  dobrovolní hasiči 
k plnění disciplín: 100 m, věž , štafeta, požární útok
Příjmení a jméno závodníka

HZS – Evčj.
SDH – Datum
narození

věž

100 m

štafeta I.

štafeta II.

útok

**

**

**

GDPR
souhlas
ano/ne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky
stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
Vedoucí družstva: ........................................
příjmení a jméno

V..............................dne......................................

........................................
telefonní kontakt (mobil)

.............................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele HZS / OSH)

Poznámky:

Nehodící se škrtne.
**
Do sloupce „ štafeta“ se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo
nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
v rámci akce: Krajská soutěž v požárním sportu 2019
Já, níže podepsaný/á
titul

jméno

příjmení

podpis

uděluji tímto souhlas MV-generálnímu ředitelství HZS ČR, HZS Středočeského kraje
a pořadateli akce (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících předpisů, zpracovával výše
uvedené osobní údaje za účelem zveřejnění na webových stránkách správce, na jeho
oficiálních tiskovinách, propagačních materiálech a v časopisu112 a dále pro:
-

startovní a výsledkové listiny, diplomy a poháry,
fotografie, či jiné vyobrazení údajů pro své organizační a propagační materiály, či pro
archivní záznamy, nebo pro zpravodajství,
zvukový záznam, či zvukově obrazový záznam pro své organizační a propagační
materiály, či pro archivní záznamy, nebo pro zpravodajství.

Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu
nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů.
A dále beru na vědomí, že mám právo:
-

vzít kterýkoli svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoli zpět,
požádat o informaci, jaké osobní údaje o mě správce zpracovává,
požádat správce o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k mým osobním údajům a tyto údaje nechat aktualizovat či opravit,
požádat o opravu, o omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování, nebo
zažádat o výmaz mých osobních údajů, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na
kontaktní údaje Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky.

Tento Souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem
vůle, který podepsaný subjekt údajů činí dobrovolně a k udělení souhlasu není jakkoliv
nucen. Udělení souhlasu je právem subjektu údajů, nikoli povinností.

V ……………………….. dne ……………….
Příloha č. 2 k propozicím „Kutná Hora 2019“
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Počet listů: 3

ZÁVAZNÝ SEZNAM

UBYTOVANÝCH

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO HZS
1) ze dne 15. na 16. 6. 2019
pro Krajskou soutěž v požárním sporu v Kutné Hoře 2019
Družstvo:

………………………………………………………………..
HZS územní odbor

ZE DNE 15. NA 16. 6. 2019 – CELKOVÝ POČET ……………..
Příjmení a jméno

datum narození č. OP

V ....................... dne ……………………………….

adresa trvalého bydliště

…………………….........................

Telefonní kontakt:
podpis vedoucího družstva

Seznam je určen pro recepci ubytovny.
Poslat nejpozději s přihláškou vyplněné strojopisem, nebo čitelným hůlkovým písmem!
Přihláška na ubytování je závazná. V případě, že ubytování nebude využito, bude řešeno
vyúčtováním nákladů na ubytování k úhradě!
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ZÁVAZNÝ
SEZNAM
UBYTOVANÝCH
r o z h o d č í c h, organizačních pracovníků a dalších zabezpečujících krajskou soutěž
1) ze dne 15. na 16. 6. 2019
2) ze dne 15. na 16. 6. 2019
na krajskou soutěž v požárním sportu v Kutné Hoře 2019
………………………………………………………………..
(HZS, Okresní sdružení hasičů)
ZE DNE 14. NA 15. 6. 2019 – CELKOVÝ POČET …….. MUŽŮ a ........ŽEN
příjmení a jméno
datum narození č. OP
adresa trvalého bydliště

ZE DNE 15. NA 16. 6. 2019 – CELKOVÝ POČET …….. MUŽŮ a ........ŽEN
příjmení a jméno
datum narození č. OP
adresa trvalého bydliště

V ......................, dne ………………………

.......................................................
podpis objednatele (OSH)

telefonní kontakt:
Seznam je určen pro recepci ubytovny.
Poslat nejpozději s přihláškou vyplněné strojopisem, nebo čitelným hůlkovým písmem!
Přihláška na ubytování je závazná. V případě, že ubytování nebude využito, bude řešeno
vyúčtováním nákladů na ubytování k úhradě!
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ZÁVAZNÝ SEZNAM

UBYTOVANÝCH

velitelé stanic HZS, ředitelé ÚO, funkcionáři KŘ
1) ze dne 15. na 16. 6. 2019
pro Krajskou soutěž v požárním sportu v Kutné Hoře 2019
………………………………………………………………..
(jednotka PO, organizace)

ZE DNE 15. NA 16. 6. 2019 – CELKOVÝ POČET …….. MUŽŮ a ........ŽEN
příjmení a jméno
datum narození č. OP
adresa trvalého bydliště

V ......................, dne ………………………..

......................................................
podpis ředitele

telefonní kontakt:

Seznam je určen pro recepci ubytovny.
Poslat s přihláškou vyplněné strojopisem, nebo čitelným hůlkovým písmem!
Přihláška na ubytování je závazná. V případě, že ubytování nebude využito, bude řešeno
vyúčtováním nákladů na ubytování k úhradě!

Příloha č. 3 k propozicím „Kutná Hora 2019“
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Počet listů: 3

ROZLOSOVÁNÍ STARTOVNÍHO POŘADÍ DRUŽSTEV HZS a SDH
PRO KRAJSKOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU V Kutné Hoře 2019
STARTOVNÍ
POŘADÍ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Startovní listina muži HZS a SDH (běh na 100 m, štafeta 4 x 100 m)
HZS BENEŠOV
OSH RAKOVNÍK
OSH MĚLNÍK
OSH BENEŠOV
HZS MĚLNÍK
HZS KUTNÁ HORA
OSH KLADNO
OSH PRAHA-západ
OSH KOLÍN
OSH BEROUN
HZS PŘÍBRAM
HZS BEROUN
HZS KOLÍN
HZS KLADNO
OSH MLADÁ BOLESLAV
OSH KUTNÁ HORA
OSH PŘÍBRAM
HZS MLADÁ BOLESLAV
OSH PRAHA-východ
OSH NYMBURK
HZS NYMBURK

Za správnost:
mjr. Mgr. Martin Bezděk - velitel soutěže
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ROZLOSOVÁNÍ STARTOVNÍHO POŘADÍ
PRO KRAJSKOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU V Kutné Hoře 2019
STARTOVNÍ
POŘADÍ

Startovní listina ženy SDH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OSH PRAHA-západ
OSH BENEŠOV
OSH KUTNÁ HORA
OSH KOLÍN
OSH PŘÍBRAM
OSH RAKOVNÍK
OSH MĚLNÍK
OSH NYMBURK
OSH BEROUN
OSH KLADNO

11

OSH MLADÁ BOLESLAV

12

OSH PRAHA-východ

Za správnost:
mjr. Mgr. Martin Bezděk - velitel soutěže

ROZLOSOVÁNÍ STARTOVNÍHO POŘADÍ
PRO KRAJSKOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU V Kutné Hoře 2019
STARTOVNÍ
POŘADÍ

Startovní listina ÚTOK muži SDH

1

OSH BEROUN

2

OSH RAKOVNÍK

3

OSH MLADÁ BOLESLAV

4

OSH KLADNO

5

OSH BENEŠOV

6

OSH PRAHA-východ

7

OSH KUTNÁ HORA

8

OSH PRAHA-západ

9

OSH MĚLNÍK

10

OSH PŘÍBRAM

12

OSH NYMBURK

14

OSH KOLÍN

Za správnost:
mjr. Mgr. Martin Bezděk - velitel soutěže
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ROZLOSOVÁNÍ STARTOVNÍHO POŘADÍ
PRO KRAJSKOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 2019

STARTOVNÍ
POŘADÍ

Startovní listina POŽÁRNÍ ÚTOK HZS a VĚŽ

1
2
3
4
5
6

HZS BENEŠOV
HZS KLADNO
HZS PŘÍBRAM
HZS BEROUN
HZS MLADÁ BOLESLAV
HZS NYMBURK

7
8
9

HZS MĚLNÍK
HZS KOLÍN
HZS KUTNÁ HORA

Za správnost:
mjr. Mgr. Martin Bezděk - velitel soutěže
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Příloha č. 4 k propozicím „Kutná Hora 2019“
Počet listů: 1

Technická ustanovení pro družstva SDH
Soutěž bude provedena dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží (dále jen SHS) pro
muže a ženy platné od 1. 1. 2012 včetně vydaných dodatků a dle vzorových propozic schválených
21. 3. 2019 VV SH ČMS, Pravidly požárního sportu a Technic-kou přílohou pravidel požárního
sportu vydanými GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018 s těmito úpravami a doplněními:
a) v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 1. úseku v kategorii muži a ženy umístěn
domeček a na 4. úseku v kategorii muži a ženy přenášen PHP,
b) pravidlo 26 – Národní rekordy a jejich ověřování se rozšiřuje o tyto body:
3.1. SH ČMS přebírá a zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.dh.cz)
uznané rekordy zveřejněné na stránkách HZS ČR (www.hzscr.cz).
3. 2. SH ČMS dále eviduje a uznává navíc národní rekordy v souladu s pravidlem
26 pravidel PS dosažené v těchto případech:
• kdy je na 4. úseku štafety v kategorii dobrovolní hasiči – členové spolků muži
v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami na 4. úseku přenášen hasicí přístroj,
• V případě žádosti o uznání rekordu v disciplínách uvedených v bodu 3.2
pořadatel zašle elektronicky protokol o národním rekordu neprodleně po
ukončení soutěže na Kancelář SH ČMS.
c) značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu
pokusu,
d) družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní – výzbroj,
e) za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá ten, kdo je na
soutěž dodal. Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické
a věcné prostředky, odpovídají platným pravidlům PS a technické příloze pravidel
požárního sportu (pokyn GŘ HZS ČR č. 10/2018) a směrnici hasičských soutěží, jsou
řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené,
f) kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i po skončení
soutěžních pokusů,
g) soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení,
h) pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání,
i) vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže viditelně označeni.
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Příloha č. 5 k propozicím „Kutná Hora 2019“

Příjezd ke stadionu
a parkovišti

Parkoviště

Družstva a hosté

parking

VIP
Vjezd do areálu PČR
příjezd k parkovišti VIP

Vstup na stadion

Pěší vstup do areálu PČR
Jídelna

R

Registrace závodníků, hostů

1

