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Propozice 
krajského kola soutěže v požárním sportu 

družstev SH ČMS  

Královéhradeckého kraje  

 

2022 
 

 

 

 
 

                                     

 

pořadatel 

SH ČMS Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  
s OSH Trutnov ve spolupráci s 

 Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje  

  
 

 

 

 

 

 

pod záštitou 

hejtmana Královéhradeckého kraje 
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Termín konání:  sobota 18. června 2022 

Místo konání:    Stadion HZS Hradec Králové - 50.2035875N, 15.8368483E 

 

Účast:    10 družstev mužů + 1 vedoucí + 1 řidič 

   10 družstev žen + 1 vedoucí + 1 řidič 

   30 rozhodčích 

   7 členů štábu 

   10 členů technické čety 

   10 hostů  

     3 členové časomíry 

 

Organizační štáb 

 

Velitel soutěže    Ing. Vladimír Vondruška  OSH Hradec Králové 

 

Hlavní rozhodčí    Petra Erbenová  OSH Trutnov 

 

Sčítací komise    Ing. Dagmar Bittnerová OSH Hradec Králové 

 

     Šídlová Vladislava  OSH Jičín 

 

Prezence     Bc. Anna Volšičková  KSH KHK 

     Eva Steinerová  OSH Jičín 

 

Vedoucí technické čety    

 

Přejímka nářadí    …………………………… OSH …………….... 

 

     …………………………… OSH …………..…..  
Měření a vážení: bude prováděno namátkově 

 

Hlasatel     Ing. Romana Steinerová       OSH Jičín 

 

Zdravotní služba    ÚHŠ Bílé Poličany 

 

Členové štábu    plk. Ing. David Pouč ředitel HZS KHK 

     Mgr. Martin Červíček hejtman KHK 

                                                           Ivan Kraus KSH KHK 

                                                           Ing. Vladimír Vondruška OSH Hradec Králové 

                                                           Eva Steinerová OSH Jičín 

     Jiří Řeháček OSH Rychnov n K 

     Jan Černý OSH Trutnov 
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                                                  Rozhodčí jednotlivých disciplín 

 

MUŽI       ŽENY 

 

Požární útok     Josef Záliš   OSH Náchod        Milada Řeháková             OSH Náchod 

 

Štafeta 4x 100 m    OSH Náchod                OSH Náchod 

 

Běh na 100 m        OSH Jičín      OSH Jičín  

 

Soutěžní družstva 

 

Soutěžní družstvo se stává z max. 10. závodníků 

Krajské kolo: všichni členové soutěžního družstva, kteří reprezentují z titulu vítěze okresního kola 

příslušné OSH, musí mít trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Cizí státní příslušníci, řádní 

členové SH ČMS, musí mít povolení k trvalému pobytu ČR a to musí být v působnosti příslušného 

OSH. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle přílohy č. 1 těchto propozic.  

 

Podání přihlášek  

Přihlašovatelé soutěžních družstev odešlou přihlášku nejpozději do 13. června 2022 

e-mailem na adresu: každé postupující SDH zašle svou přihlášku na své OSH, poté dané OSH 

hromadně zašle na mail: ksh.khkr@seznam.cz (originál přihlášku – viz příloha - odevzdají u prezence)  

• V případě změn odevzdá vedoucí družstva opravenou přihlášku při prezenci. Spolu 

s  přihláškou odešlete stručnou charakteristiku družstva (max. jedna A4 ) !!!!! 

• U vedoucích a řidičů uveďte na přihlášce i úplné adresy bydliště, e-mailový kontakt a telefonní 

číslo.  

• Pro disciplínu běh na 100 m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo pořadí závodníků 

uvedených na přihlášce 

a) Prezence 

Při prezenci na soutěž vedoucí družstev: 

• odevzdají originál přihlášku s podpisy a razítkem 

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

termínu) – nový originál přihlášky (viz. pravidla PS – příloha č.1). 

• 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 závodníků na přihlášce ke kontrole 

příslušnosti k OSH nebo ke KSH, dle příslušného postupového kola.  

b) Kontrola totožnosti 

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

totožnosti závodníků. 

c) Stravování 

Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji 

d) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže 

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá 

pořadateli přihlašovatel.  

e) Doprava 

Vlastní na náklady vysílajícího SDH.  

mailto:ksh.khkr@seznam.cz
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1. Technická ustanovení 

Soutěž bude provedena dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží (dále jen SHS) 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) včetně vydaných dodatků s těmito odchylkami a doplněními:  

a) pro rok 2021 se rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a  Technickou 

přílohu pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018 s těmito úpravami a 

doplněními: 

1. v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4. úseku v kategorii muži a ženy přenášení 

PHP. 

2. V disciplíně 4x1éém kategorie ženy bude na prvním úseku domeček 

3.  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 uznáni rekordu v disciplínách uvedených v bodu 3.2 pořadatel 

zašle elektronicky protokol o národním rekordu neprodleně po ukončení soutěže na 

Kancelář SH ČMS.  

b) Disciplíny budou provedeny na dráze s tartanovým povrchem. 

c) Disciplína požární útok bude probíhat dvoukolově. 

Poznámka: Bude použita společná požární stříkačka Rosenbauer Fox 4. 

d) Nebude prováděna disciplína výstup do IV. podlaží cvičné věže. 

e) Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu 

pokusu. 

f) Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní – výzbroj, s výjimkou požární 

stříkačky pro provedení disciplíny požární útok. 

g) Přenosný hasicí přístroj dodá pořadatel.  

h) 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 směrnici hasičských soutěží, jsou řádně 

přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. 

i) Kontrola technických parametrů nářadí může být namátkově prováděna před i po skončení 

soutěžních pokusů. 

j) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení. 

Rozhodčí a organizační pracovníci v ústroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, příp. PSII., 

polokošile SH ČMS, rozhodčí (dle povětrnostních podmínek) 

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

nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

l) Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže viditelně označeni. 

m) Protest se podává pouze písemně na předepsaném formuláři (viz příloha). 

1. 1 500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny  

2. 2 000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 

3. 2 500,- Kč při odvolání k odvolací komisi  

 

http://www.dh.cz/
http://www.hzscr.cz/
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Předpokládaný časový harmonogram soutěže: 

 

6:50 – 7:10  Příjezd rozhodčích, prezence 

7:20 – 7:40  Porada rozhodčích 

7:10 – 7:40  Příjezd družstev, prezence – celého družstva 

7:40 – 7:50  Porada vedoucích družstev 

7:40 – 8:00  Trénink – štafeta 4x100 m s překážkami – muži, ženy 

8:00 – 9:30  Štafeta 4x100 m s překážkami – muži, ženy 

9:40 – 10:00  Přestavba dráhy běh na 100 m s překážkami muži  

10:00    Slavnostní nástup 

10:15 – 10:25  Trénink běh na 100 m s překážkami muži  

10:30 – 11:30  Běh na 100 m s překážkami muži,  

3 dráhy – na druhé pokusy budou zachovány stejné dráhy 

10:30 – 11:30  Seznámení se strojem ženy 

11:30 – 11:45  Přestavba dráhy běh na 100 m s překážkami ženy 

11:45 – 11:55  Trénink běh na 100 m s překážkami ženy 

12:00 – 13:00  Běh na 100 m s překážkami ženy 

3 dráhy – na druhé pokusy budou zachovány stejné dráhy 

11:40 – 12:40  Seznámení se strojem muži 

13:10 – 14:50  Požární útoky muži, ženy 

15:30   Vyhlášení výsledků, ukončení soutěže 

 

 

Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a především počtu 

přihlášených družstev. 

 

 

Pořadí nástupu na plnění disciplín. 

 

                       MUŽI                                                                                     ŽENY 

 

1.  NÁCHOD      1.  TRUTNOV 

2.  RYCHNOV NAD KNĚŽNOU   2.  NÁCHOD 

3. HRADEC KRÁLOVÉ    3.  NÁCHOD 

4. JIČÍN       4.  HRADEC KRÁLOVÉ 

5. JIČÍN       5.  JIČÍN 

6. NÁCHOD      6.  RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

7. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU   7.  JIČÍN 

8. TRUTNOV      8.  RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

9. HRADEC KRÁLOVÉ     9.  HRADEC KRÁLOVÉ 

10. TRUTNOV      10.  TRUTNOV 

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. 

Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při 

presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných 

pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a 

důstojný průběh soutěže.  

 

 

 

Ivan Kraus, starosta KSH KHK  
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Příloha č. 1 
 

Účast v hasičských soutěžích 

1)   Hasičských soutěží se mohou zúčastnit soutěžící či družstva: 

      a)  na základě splnění podmínek uvedených v propozicích soutěže. Jednotlivce a soutěžní  

       družstva na soutěže mohou přihlásit pouze příslušné organizační jednotky SH ČMS a  

       nebo jiní zřizovatelé či občanská sdružení. Pokud to propozice připouštějí, soutěžící  

       může přihlášku podat sám, 

      b)  kteří, podáním přihlášky zároveň stvrzují podmínku zdravotní způsobilosti a splnění  

            ostatních podmínek dle pravidel a propozic soutěže, zdravotní způsobilost se prokazuje  

            potvrzením o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ne starší jednoho roku  

            (příloha č. 10) a potvrzuje ji přihlašovatel a soutěžící svým podpisem na přihlášce  

            (příloha č. 1), 

      c)  kteří jsou zapsáni na přihlášce (čl.9), předložené sborem dobrovolných hasičů (dále  

            jen „SDH“), který reprezentuje v postupové soutěži okrsek, okres či kraj a přijaté  

            pořadatelem, 

ca) účast v okresním kole: 

vítěz okrskového kola (SDH) sestaví pro okresní kolo družstvo ze závodníků, kteří mají 

trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží 

vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat 

závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při 

prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou 

ÚORHS SH ČMS 

cb) účast v krajském kole: 

vítěz okresního kola (SDH) sestaví pro krajské kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé 

bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí 

družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, 

který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci 

prokázat přestupní tabulkou (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou ÚORHS SH 

ČMS 

           cc)  účast v republikovém kole: 

vítěz krajského kola (SDH) sestaví pro republikové kolo družstvo ze závodníků, kteří mají 

trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží 

vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat 

závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH, musí se při 

prezenci prokázat přestupní tabulkou  (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou 

ÚORHS SH ČMS 

 

2)   Přestupy: 

      Má-li závodník - člen SDH, zájem startovat v postupové soutěži za jiné OSH nebo KSH,  

      je povinen pro  

      příslušný rok postupových soutěží vyplnit žádost o přestup. Žádost o přestup musí vyplnit    

      i tehdy, když je členem SDH, za které chce soutěžit, ale jeho trvalé bydliště je mimo oblast  

      působnosti příslušného OSH, KSH které chce reprezentovat. V tomto případě bude v oznámení o  

      přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název  

      stejného SDH, jehož je závodník členem. Žádost o přestup se nezpracovává, je – li     

      závodník již minimálně 3 roky nepřetržitě veden v evidenci členů příslušného SDH. 

 

      Při žádosti o přestup postupuje závodník takto: 

      a)  vyplní žádost (příloha č.7) o přestup, 

      b) správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup předloží v jednom vyhotovení  

           nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku na adresu ÚORHS SH ČMS  

           Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, nebo zašle mailem na adresu kancelar@dh.cz , 

c) ÚORHS SH ČMS zveřejní na webových stránkách SH (www.dh.cz) do 10.dubna 

mailto:kancelář@dh.cz
http://www.dh.cz/
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           příslušného roku schválené přestupy závodníků. Tyto schválené přestupy jsou jediným  

           a právoplatným dokladem pro pořadatele a soutěžící. Pořadatel postupové soutěže a  

           závodníci si pro svou potřebu mohou zkontrolovat přestupy, které se týkají příslušného  

           kola v PS družstev SDH, v případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se mohou  

           závodníci proti němu písemně odvolat nebo emailem na adresu Kanceláře SH ČMS  

           nejpozději do 20. 4. běžného roku, 

      d)  přestup je platný pro příslušný rok v postupových soutěží, 

      e)  v jednom kalendářním roce lze přestoupit pouze jednou, 

      f) schválený přestup do konkrétního SDH v oblasti mimo trvalé bydliště závodníka  

           umožňuje závodníkovi startovat za tuto oblast ve všech postupových kolech, pokud     

           bude vybrán postupujícím SDH, které bude reprezentovat daný okrsek, okres či kraj, 

      g)  pokud závodník přestoupí do oblasti mimo své trvalé bydliště, nemůže již startovat za  

            svůj okrsek, okres ani kraj ve svém trvalém bydlišti, 

      h)  neoprávněný start závodníka v daném SDH bude řešen jako nesportovní chování. V případě 

porušení přestupu, budou výsledky příslušného SDH, které neoprávněný start v příslušné postupové 

soutěži potvrdilo, anulovány. Se sborem a závodníkem bude dle závažnosti dále zahájeno disciplinární 

řízení.  
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P ř i h l á š k a                                                                                       
                                                       

     do soutěže v požárním sportu  

 

SDH:......................................................Okres:........................................................Kraj:KRÁLOVEHRADECKÝ 

družstvo*       mužů       x      žen                      Z kterého místa družstvo postupuje: ........................................... 

na soutěž                        Krajské kolo v požárním sportu Královéhradeckého kraje 

v kategorii:    dobrovolní hasiči                             k plnění disciplín:   100 m,  štafeta,  požární útok 

 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

100 m 

* * 

štafeta 

I. 

* * 

štafeta 

II.  

* * 

útok 

* * 

podpis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Vedoucí družstva svým podpisem ztvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky 

stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže. 

Dále vedoucí družstva svým podpisem stvrzuje, že proškolil účastníky soutěže o bezpečnosti práce v rámci organizace a 

že poučil účastníky o bezpečnosti a možných rizikách činnosti při soutěži, tréninku i mimo soutěž mezi jednotlivými 

disciplínami. 

Členové družstva svým podpisem dávají souhlas s využitím fotografických a jiných obrazových záznamů, které byly 

pořízeny oficiálně pověřenými členy štábu k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty, propagační předměty, 

informační tiskoviny apod.).  

       

Vedoucí družstva : ……………………………        Řidič : ……………………………..........  

Telefon: ……………………………................        Telefon: ……………………………..................   

E-mail:…………………………….................        E-mail:…………………………….....................  

Masér-zdravotník  ……………………………        Trenér družstva: …………………………….... 

 

 

V ............................................... dne ........................................    ....................................................………………  
             (podpis  vedoucího družstva + razítko SDH) 

Potvrzení OSH: Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrováni u OSH a mají zaplaceny  

                          členské příspěvky na rok 2021.      

 

      ................................................................ 

       razítko a podpis OSH 
Poznámky:   

  Nehodící se škrtne. 

* * Do sloupce 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.  
Podle pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů družstva, 

kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.  

Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další pořadatelem požadované 
informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 
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Protest 
 

Proti rozhodnutí rozhodčího* Proti účasti jiného soutěžícího* Proti výsledkům* 

 

Jméno a příjmení :……………………………………. SDH: …………………………… 

Text protestu: 

 

 

 

 

Čas předání protestu:…............. Podpis protestujícího: ……………….. 

Vyjádření k protestu: 

 

 

 

 

Čas předání vyjádření:……………… Podpis rozhodčího: ……………………… 

Odvolání č. 1: 

 

 

 

Čas předání odvolání: ………………. Podpis protestujícího: …………………… 

Vyjádření k odvolání: 

 

 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: ……….. Podpis rozhodčího: ……………………… 

Odvolání č. 2: 

 

 

 

Čas předání odvolání:…………… Podpis protestujícího: …………………… 

Vyjádření k odvolání: 

 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: ………… Podpis rozhodčího: …………………… 

 

 

 

* Nehodící škrtněte 

Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost. 
 

 

 

 


