Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 20. 5. 2019
Porada Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORS)
byla svolána na den 20. 5. 2019 od 15:00 hodin do salonku restaurace U Maxe v Mladém. Od
16:00 hodin probíhala porada společně s Okresní odbornou radou mládeže SH ČMS okresu Č.
Budějovice (dále jen OORM) ohledně pořádání Okresního kola dorostu 2019.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno všech 9 členů OORS.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORS a přivítání hostů, kterými byli: Starosta OSH v Č. Budějovicích,
hlavní rozhodčí Okresního kola v PS 2019 a vedoucí kanceláře OSH Č. Budějovice, jsme byli
seznámeni s programem této schůze.
2. Zhodnocení obvodových soutěží:
Letošní obvodová kola v PS pořádala ve svých obvodech tato SDH: Dobrkovská Lhotka,
Horní Bukovsko, Jankov, Ledenice, Mydlovary, Nová Ves, Planá, Rychnov u Nových Hradů,
Zvěrkovice a Zvíkov. Všechny tyto soutěže proběhly bez velkých problémů, a pokud se na
některé soutěži objevil problém, byl vyřešen na místě, zhodnotili přítomní členové OORS,
kteří se těchto soutěží zúčastnili jako hlavní rozhodčí či rozhodčí. Hovořilo se i o technických
pravidlech, která se musí na soutěžích dodržovat a také o nových členských průkazech,
kterými se soutěžící prokazují a neměly by na nich chybět fotografie.
3. Organizační zabezpečení soutěží:
Členka OORS vypracovala OZ všech tří okresních soutěží: v PS 2019, Dorostu 2019 a Hry
Plamen, ročník 2018/2019 a seznámila nás s nimi.
4. Okresní kolo v Požárním sportu 2019:
Tato soutěž se bude konat v prostorech SKP v Č. Budějovicích v sobotu 8. 6. 2019 od 7:00
hod bude probíhat prezentace družstev. V pátek od 18:00 hod bude na SKP Č. Budějovice
probíhat příprava této soutěže.
Časomíra: Běh 100 metrů muži - OSH Č. Budějovice / podařilo se získat na hasičský
automobil zn. Avie, který vlastní OSH Č. Budějovice, technickou kontrolu, tudíž je opět
platná/. A na ostatní disciplíny: PÚ, Běh na 100 metrů s překážkami mužů a žen bez omezení
a Běh 100 metrů ženy jsou zajištěny další 2 časomíry.
5. Okresní kolo Dorostu 2019:
Tento bod projednávali dohromady členové obou odborných rad a to z důvodu, že se tato
soutěž bude konat hned po okresním kole v PS 2019 na SKP 8. 6. 2019 od 14:00 hod. Tudíž

se OORS i OORM podílejí společně na její přípravě i průběhu. Členové OORM spolu
s některými členy technické čety ze SDH Tr. Sviny a SDH Borovany se sejdou v pátek 7. 6.
2019 v 17:00 hod. ve skladu OSH Č. Budějovice v Resslově ulici ohledně překážek na tuto
soutěž.
Přílohou tohoto zápisu je Organizační zabezpečení okresního kola v Požárním sportu 2019 i
Organizační zabezpečení okresního kola Dorostu 2019.
6. Závěr:
Termín dalšího konání OORS byl stanoven na 23. 9. 2019 od 16:00 hod v Rankově. Jednání
OORS bylo ukončeno v 16:10 hodin.
Zapsáno 20. 5. 2019 v Mladém dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
OKRESNÍHO KOLA V POŽÁRNÍM SPORTU 2019
Pořadatel:
SH ČMS Okresní sdružení hasičů České Budějovice
Termín konání:
8. června 2019
Místo konání:
Sportovní klub Policie (SKP) České Budějovice
Okresní sdružení hasičů České Budějovice podporují:

Účast:
Postupující družstva z obvodových kol, podle postupového klíče v kategoriích
1. – 4.
kategorie muži a ženy bez omezení 9 závodníků + řidič
kategorie muži nad 35 let a ženy nad 30 let 7 závodníků + řidič
Muži a ženy bez omezení v disciplínách:
-

požární útok provádí se podle platných hasičských směrnic, s jednotným
nastartovaným strojem před začátkem útoku, dodaným OSH Č. Budějovice
běh na 100 metrů s překážkami dva pokusy 8 běží a 6 nejlepších pokusů se
počítá
štafeta 4x 100 metrů, muži mají místo domečku bariéru s oknem
kategorie mužů nad 35 let a žen na 30 let provádí pouze požární útok

Soutěží se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže
a ženy schválené VV SHČMS https://www.hzscr.cz/soubor/pravidla-ps2018-pdf.aspx
Technické podmínky pro požární útok:
-

lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část 2, pravidlo 47, odst. 10
soutěž bude probíhat bez přetlakového ventilu
nástavec na PPS je povolen

- savice, sací koš a rozdělovač dle Technických podmínek
https://www.hzscr.cz/.../katalog-vydanych-technickychpodminek-pozarni- techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
-

k plnění všech disciplín, včetně tréninku, musí soutěžící používat přilbu,
splňující požadavky ČSN EN, uchycenou řemínky, povinné jsou opasky.
před provedením všech disciplín podají družstva hlášení rozhodčímu
disciplíny

Výstroj
-

soutěžní družstva v letním pracovním
sportovním oděvu (krátký či dlouhý rukáv)

stejnokroji,

popř.

jednotném

Materiální zabezpečení
-

materiál vlastní, stroje na PÚ dodá pořadatel OSH Č. Budějovice

Každý soutěžící musí mít nové průkazy s fotografií.
Povinné disciplíny v okresním kole:
kategorie l. a 3. - požární útok, štafeta 4 x l00 m, běh na l00 m s př.
kategorie 2. a 4. - pouze požární útok
Přihlášky do okresního kola je nutné odevzdat na OSH nejpozději 7 dnů před
konáním soutěže. Krajské kolo proběhne 15. června 2019 v Táboře.
Přihlášky do krajského kola musí být zaslány do 8. června 2019 na
www.oshtabor@tiscali.cz.
Hlavní rozhodčí: Červák Jiří
Velitel soutěže: Maruška Václav

Technická četa: SDH Trhové Sviny, SDH Borovany
Rozhodčí disciplín
Požární útok: Vaňatová Marcela
Běh na 100m s překážkami: muži bez omezení: Marie Kolářová
ženy bez omezení: PhDr. Ludmila Vlášková
Štafeta 4x100 metrů: Tůma Jaroslav
Časomíra: PÚ Bauer Vladimír
Běh na 100 metrů ženy
Běh na 100 metrů muži
Sčítací komise: Šuldová Dana
Časový harmonogram:
Prezence soutěžních družstev: 7:00 hod. – 7:45 hod.
Prezence rozhodčích:
7:00 hod. - 7:30 hod.
Porada rozhodčích:
7:35 hod. - 7:45 hod.
Nástup:
7:50 hod.
Požární útok:
8:00 hod.
Běh na 100 m. s překážkami:
8:00 hod.
Štafeta 4x100 metrů:
11:00 hod.
Po ukončení požárního útoku žen nad 30 let a mužů nad 35 let bude tato
kategorie vyhodnocena na SKP.
Běh na 100 metrů s překážkami bude probíhat pro ženy bez omezení i pro
muže bez omezení.
Po ukončení disciplíny běh na 100 metrů s překážkami půjdou družstva na
provedení požárního útoku a nakonec bude probíhat štafeta 4x100 metrů.
Stravování: zajistí OSH České Budějovice
Doprava: zajistí si vítězná družstva samostatně
Zdravotní služba: zajištěna OSH Č. Budějovice, Záchranná služba Č.
Budějovice

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
OKRESNÍHO KOLA DOROSTU 2019

Pořadatel:

Pořadatel:
SH ČMS Okresní sdružení hasičů České Budějovice
Termín konání:
8. června 2019
Místo konání:
Sportovní klub Policie (SKP) České Budějovice
Okresní sdružení hasičů České Budějovice podporují:

Účast:
Družstva dorostenek, dorostenců a smíšená družstva
Jednotlivci dorostenky a dorostenci kategorie mladší, střední a starší
Disciplíny
-

-

-

požární útok provádí družstva s jednotným strojem Rosenbauer,
nastartovaným před začátkem útoku (dodá OSH Č. Budějovice) 2 pokusy
běh na 100 metrů s překážkami:
družstva – běží maximálně 7 závodníků, 5 časů se počítá (každý
závodník 2 pokusy)
jednotlivci - každý závodník 2 pokusy, lepší čas se počítá
štafeta 4 x 100 metrů – pouze kategorie družstva, smíšené družstvo na
překážkách pro dorostenky, každé družstvo může mít 2 pokusy, složení
libovolné
test – družstva (7 členů) a všichni jednotlivci
dvojboj – pouze kategorie jednotlivci - každý 2 pokusy, lepší čas se počítá

Soutěží se dle Směrnice pro celoroční činnost dorostu včetně všech platných
dodatků – https://mladez.dh.cz/index.php/sportovni-cinnost/dorost/138smernice-pro-celorocni-cinnost-dorostu-sh-cms-platnost-od-1-9-2007vcetne-vykladu-a-dodatku
Technické podmínky pro požární útok a výstroj:
- dle Směrnice pro celoroční činnost dorostu (tzn. s přetlakovým
ventilem)
- POZOR: PÚ je před během na 100 m s překážkami, je třeba mít
s sebou věci na převlečení
Materiální zabezpečení
-

materiál vlastní, stroje Rosenbauer na PÚ dodá pořadatel OSH Č. Budějovice

Každý soutěžící musí mít nové průkazy s fotografií.
Přihlášky do okresního kola je nutné odevzdat na OSH nejpozději 7 dnů před
konáním soutěže. Krajské kolo proběhne 16. června 2019 v Táboře.
Přihlášky do krajského kola musí být zaslány do 8. června 2019 na
www.oshtabor@tiscali.cz.
Hlavní rozhodčí: Jiří Valenta
Velitel soutěže: Václav Maruška
Technická četa: SDH Trhové Sviny, SDH Borovany
Rozhodčí disciplín:
Požární útok: Marcela Vaňatová
Běh na 100m s překážkami: dorci: Marie Kolářová
dorky: Ludmila Vlášková
Štafeta 4x100 metrů: Jaroslav Tůma
Test: Dana Šuldová
Dvojboj: Jana Průková
Časomíra: Vladimír Bauer, Jaroslav Klečka
Sčítací komise: Dana Šuldová

Časový harmonogram:
13,30-14,00 Prezence soutěžních družstev a jednotlivců
13,50
Porada rozhodčích
14,00
Nástup
14,10
Začátek disciplín
14,10-14,30
štafeta družstev dorostenců + test dorostenky (nejprve
družstva dorostenek, smíšené a jednotlivci dorostenky)
14,40-15,10
štafeta družstev dorostenek a smíšené + test dorostenci
nejprve družstva dorostenců, pak jednotlivci dorostenci)
15,00-16,00 požární útok družstva (2 pokusy)
15,20-15,50 dvojboj jednotlivci
16,00-17,15
běh na 100 m s překážkami (dorci družstva, dorci ze
smíšeného družstva a jednotlivci starší u tribuny. Na druhé straně stadionu
dorky družstva, dorky ze smíšeného družstva, jednotlivci dorky oba pokusy a
nakonec jednotlivci dorci mladší a střední)
17,45 nástup
Stravování: zajistí OSH České Budějovice
Doprava: zajistí si družstva samostatně
Zdravotní služba: zajištěna OSH Č. Budějovice, Záchranná služba Č.
Budějovice

