Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okrskový aktiv Orlová
Organizační zabezpečení a pozvání na okrskové kolo požárního sportu
Místo konání:

Petřvald, hřiště u Sokolovny, Sokolská 858

Termín konání:

28. 4. 2018

Časový harmonogram:

8:30 – 8:50
9:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:30

prezentace a nástup družstev
běh na 100 metrů s překážkami,
požární útok,
nástup a vyhodnocení soutěže.

Soutěžní kategorie: Muži a Ženy od 15 let.
Velitel soutěže:
tajemník soutěže:
hlavní rozhodčí:
rozhodčí disciplín:
rozhodčí na základně:
startér:
hlavní časoměřič:
časoměřiči:
sčítací komise:
technická četa:
zdravotní službu zabezpečí:
ocenění družstev zabezpečí:
občerstvení zabezpečí:

Aleš Vicherek
David Moldřik
Luboš Kaša
Zdeněk Sosna, Milan Strnadel
Jiří Kovář
Václav Kožušník
Michal Beňo
Jiří Varmuža, Jiří Kondělka, Rudolf Helis
Jiřinka Rovňaníková, Anička Hodická
členové SDH Petřvald
SDH Petřvald
David Moldřik
SDH Petřvald

Při prezentaci odevzdají vedoucí družstev přihlášku do soutěže. Starosta SDH na ni potvrzuje svým
podpisem, že všichni členové soutěžního družstva na přihlášce, jsou členy SH ČMS a mají
zaplaceny příspěvky na rok 2018. Všichni členové soutěžního družstva předloží při prezentaci
členské průkazy SH ČMS s fotografií. V opačném případě nebude závodníkovi umožněn start
v soutěži.
Povinné disciplíny: Běh na 100 m s překážkami – dle platné Směrnice hasičských soutěží pro
muže a ženy I. a II. část. (dále jen SHS). V běhu na 100 m, soutěží 5 závodníků
s tím že, pro hodnocení se započítávají 3 nejlepší časy. Každý závodník má
jeden pokus, jména závodníků běhu na 100 metrů, nahlásí vedoucí družstva u
prezentace před zahájením soutěže.
Požární Útok – provádí se dle SHS.
Výjimka - při zavodnění stroje povoleno nabírání vody „nápichem“,
- dopravní vedení 2 B.

 Při plnění disciplín je povoleno používat pouze nářadí splňující pravidla SHS. Družstva
provádí disciplíny s vlastním nářadím a vlastní motorovou stříkačkou bez viditelných úprav.
 Přetlakový ventil bude jednotný a dodá ho Okrsek Orlová.
 Ústroj, obuv a přilba soutěžících bude v celém družstvu jednotná. Přilba musí splňovat
požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 nebo ČSN EN 397.
 Ústroj rozhodčích a vedoucích kolektivů bude vycházkový stejnokroj SH ČMS nebo PS II.
 Na slavnostní nástup a vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsané ústroji.
 Kontrola technických parametrů použitého nářadí v soutěži může být namátkově provedena
před i po skončení pokusu.
 Pořadí startovních družstev bude určeno losem.
 Velitelé SDH a vedoucí družstev osobně zodpovídají, že žádný člen družstva nebude provádět
nácvik ani plnění disciplíny bez přilby a předepsaného oděvu, dle SHS.
 Pořadatel neručí za škody způsobené odcizením nebo poškozením odložených věcí.
 Do okresního kola v požárním sportu se mohou přihlásit všechna družstva z kategorie mužů a
žen, která se zúčastnila svého okrskového kola. Termín konání okresního kola v PS je v
neděli 20. 5. 2018 – stadion na ul. Frýdecké v Českém Těšíně.
 Řádně vyplněné přihlášky do okresního kola v PS zaslat nejpozději do 14. 5. 2018 do 24:00
hodin na OSH Karviná.

David Moldřik
Starosta okrsku Orlová

Aleš Vicherek
Velitel okrsku Orlová

