Pokyny pro pořádání I: a II. kola soutěže požárních družstev v roce 2020, doporučené odbornou radou represe dne 5. března 2020 a schválené výkonným výborem OSH. Způsob provedení dle Směrnic hasičských soutěží pro muže a ženy I. a II. část, schválenými Výkonným výborem SH ČMS platných od 1.1.2018/uvedených na www.dh.cz/

I. kola – soutěží požárních družstev se budou konat na úrovni okrsků (okrsky se mohou spojovat) v kategorii muži a ženy (možno vyhlásit kategorii muži nad 35 let a ženy nad 30 let). Jedná se o postupovou soutěž – základní kola.
V soutěži startují soutěžící výhradně za sbor dobrovolných hasičů, kde jsou členy podle Stanov SH ČMS.

Soutěže budou probíhat v těchto disciplínách:
	Požární útok 
	Běh 100 m s překážkami, nebo štafeta 4 x 100 m s překážkami /zařazení druhé disciplíny Odborná rada represe doporučuje – není povinné/


Pořadatel, to znamená okrsek si vybere (po dohodě) jednu z disciplín pod číslem 2. (doporučujeme štafetu 4 x 100 m s překážkami, která se stane součástí pořádané soutěže, včetně hodnocení v kategoriích):
 Muži – starší 15 let (rozhodující je věk v daném kalendářním roce)
 Ženy - starší 15 let (rozhodující je věk v daném kalendářním roce)

Pouze disciplína požární útok pro kategorii:
 Muži nad 35 let (s možností startu dvou členů starších 15 let)
 Ženy nad 30 let (s možností startu dvou členek starších 15 let)

Na základě doporučení Odborné rady represe SH ČMS, bude na všech postupových soutěžích (okrsek, okres, kraj)dodrženo toto pravidlo:
Určený člen družstva přivede družstvo ke kontrole závodníků před provedením disciplíny v zástupu a cca 20 kroků před stanovištěm kontroly závodníků velí:
Družstvo – POZOR ! Nechá jednotku dojít na stanovené (označené) místo a velí: Zastavit – STÁT! Po zastavení přejde 2 kroky před nastoupené družstvo a velí: Vlevo VBOK! (Vpravo VBOK!), VYROVNAT!, po vyrovnání velí: Přímo HLEĎ! potom velí: Družstvo Vpravo (Vlevo) HLEĎ! a hlásí určenému rozhodčímu:
Pane rozhodčí – Družstvo SDH …………. nastoupilo ke kontrole závodníků.

Z každého okrsku mohou startovat ve II. kole soutěžní družstva v kategorii muži a ženy starší 15 let, která mohou být složena z členů SDH daného okrsku.
Z každého okrsku mohou startovat ve II. kole soutěžní družstva v kategorii muži nad 35 let a ženy nad 30 let (možnost startu dvou členů – členek starších 15 let), družstvo může být složeno z členů daného okrsku a bude soutěžit jen v disciplíně požární útok za předpokladu účasti alespoň tří soutěžních družstev v dané kategorii.
 
Ve II. kole v kategorii bez věkového omezení startuje 5 závodníků v běhu 100 m s překážkami, časy 4 závodníků se sčítají do hodnocení družstva.
……………………………………………………………………………………………..

Odůvodnění:
§ 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
                            Odborná způsobilost a příprava.

(3) Zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou povinni se             zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy.
(4) Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport.

Termíny a místa konání dohodněte v rámci okrsků s tím, že I. kola je nutno dokončit do 31. května 2020. (Pouze v případě, že se žádný SDH okrsku nezapojí do II. kola pož. sportu. Dále s ohledem na pohárové soutěže). Termín a místo konání oznámí okrsky na OSH do7. dubna 2020!! Pokud tak již neučinily.

Upozorňujeme také, že ve dnech 29.5. – 31.5. 2020 bude probíhat okresní kolo hry PLAMEN. Okresní kolo dorosteneckých kolektivů bude společné s dospělými (6. června 2020 – Vrbice). Pokud je v okrsku SDH, který pracuje s mládeží, doporučuje se I. kolo v termínu okresního kola PLAMEN nekonat.

O k r e s n í  k o l o soutěže dospělých v požárním sportu se bude konat v sobotu dne 6. června 2020 ve Vrbici. Družstva umístěná v kategorii muži a ženy bez věkového omezení na prvních místech, budou náš okres reprezentovat na krajském kole dne 20. června 2020 na stadionu Hamry v Náchodě (obhájce prvenství v kraji se musí umístit mezi postupujícími družstvy. Nemá možnost postupu automaticky). Pro všechny kategorie bude dodrženo ustanovení „Směrnic hasičských soutěží“ a bude povolen nástavec na sacím hrdle! Dle nových pravidel požárního sportu.

Možnost startovat v okresním kole mají pouze členové a členky starší 15-ti let  
(rozhodující je věk v daném kalendářním roce).   
Kategorie: Muži bez omezení věku – dle pravidel pož. sportu a směrnic hasičských soutěží 
          (běh na 100m překážek, štafeta 4 x 100m (1. úsek bariéra s oknem), požární útok).
           Muži nad 35 let – (maximálně dva členové mladší) dle pravidel pož. sportu 
           a směrnic hasičských soutěží – pouze disciplína 1x požární útok. (Tato kategorie
           bude v okresním kole pouze za předpokladu, že se přihlásí minimálně 3 družstva).
Kategorie: Ženy bez omezení věku – dle pravidel pož. sportu a směrnic hasičských soutěží
           (běh 100m překážek, štafeta 4 x 100m (1. úsek bariéra s oknem), požární útok).
           (V běhu 100m a 4 x 100m je kladina snížena na 80cm, bariera 2 x 2m je nahrazena
           příčným břevnem 70cm a na prvním úseku 4 x 100m je bariéra s oknem.
           Dle nových pravidel platných od 1.1.2018 mohou ženy použít při štafetě 4 x 100m 
           a běhu 100m s překážkami hadice o hmotnosti 2 kg.
           V požárním útoku dopravní vedení 2 hadice B).
           Ženy nad 30 let – (maximálně dvě členky mladší) dle pravidel pož. sportu 
           a směrnic hasičských soutěží – pouze disciplína 1x požární útok. (Tato kategorie
           bude v okresním kole pouze za předpokladu, že se přihlásí minimálně 3 družstva).
Soutěžní družstva budou ve všech disciplínách soutěžit s vlastním materiálem bez úprav, odpovídajícím uvedeným pravidlům – možnost namátkové kontroly. Přeložená hadice „B“ musí mít minimální šířku 113 mm a hadice „C“ minimální šířku 79 mm. Proudnice pro  PÚ dodá pořadatel. Na požárním útoku nebude použit přetlakový ventil (dle nových pravidel požárního sportu. Překážky včetně RHP na 4. úsek štafety 4 x 100 m dodá pořadatel. Disciplíny bude možno plnit v pracovních stejnokrojích, případně ve sportovním oděvu. Platí zde však, celé družstvo jednotně – barva nerozhoduje. Je možno použít rovněž sportovní obuv (zde rovněž platí v případě použití, celé družstvo – barva nerozhoduje). Obuv musí odpovídat směrnicím hasičských soutěží pro muže a ženy I. a II. část, schválenými výkonným výborem SH ČMS dne 16. června 2011, s účinností od 1.1.2012. Jednotlivé disciplíny se plní v přilbách (dle směrnic hasič. soutěží SH ČMS), které si družstvo samo přiveze. Pás služební se používá i na sportovním oblečení a pracovních stejnokrojích!!

Podmínkou pro přihlášení do okresního kola je nutná účast daného SDH v kole prvním. Vyjímku mají družstva, jejichž I. kolo se uskuteční až po uzávěrce přihlášek! Uzávěrka přihlášek pro II. kolo bude do 19. května 2020!!
VZHLEDEM k termínu krajského kola bude dodržena podmínka stanovená směrnicemi hasičských soutěží – 14 dní mezi okresním a krajským kolem.
	
 

