Propozice republikového kola
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011

Pořadatel :
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Generální ředitelství HZS ve
spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje, Krajským sdružením hasičů
Moravskoslezského kraje, Okresním sdružením hasičů Ostrava – město
a sbory dobrovolných hasičů Ostrava
pod záštitou

ředitele HZS Moravskoslezského kraje
Plk. Ing. Zdeňka Nytry

a přispění hlavních sponzorů

Velkopopovický kozel, HVP a.s., VPO a.s., Fire – Edit, s.r.o,
ČPP, a.s., Vydavatelství Hasiči s.r.o., Autoklub Bohemia Assistance
a.s., Vítex CZ a.s. a další významní sponzoři.

19. - 21. srpna 2011
Místo konání : Městský stadion Vítkovice (MěS)
Závodní 28/91, Ostrava - Vítkovice

Účast:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

15 desetičlenných družstev mužů z ČR + 1 vedoucí a 1 řidič
15 desetičlenných družstev žen z ČR + 1 vedoucí a 1 řidič
2 desetičlenná družstva žen ČHJ a MHJ + 1 vedoucí a 1 řidič
2 desetičlenná družstva mužů ČHJ a MHJ + 1 vedoucí a 1 řidič
15 jednotlivců pro disciplínu běh na 100m s překážkami – muži a ženy
15 jednotlivců pro disciplínu výstup na cvičnou věž – muži
cca 35 rozhodčích
cca 15 členů štábu
cca 30 členů z pořadatelské a pořádkové služby
cca 20 členů technické čety včetně časomíry
cca 40 hostů

Časový harmonogram soutěže:
Pátek 19. 8. 2011
10.00 – 14.00 hod MěS
od 11.00 hod MěS
15.00 – 18.00 hod MěS

● tréninky HZS běh na 100m s překážkami – dle délky dojezdu
● porada rozhodčích (věž)
● tréninky SH ČMS běh na 100m s překážkami – dle uvážení
soutěžních družstev
od 11.00 hod MěS
● porada vedoucích družstev HZS
od 11.30 hod HZS Poruba ● prezence SDH jednotlivci (věž)
12.00 – 16.30 hod HZS Poruba ● tréninky ve výstupu na věž HZS + jednotlivci SDH
od 17.00 hod HZS Poruba
● výstup ne věž HZS + jednotlivci SDH
od 17.00 hod MěS
● prezence SDH ženy a muži + jednotlivci

Sobota 20. 8. 2011
06.30 – 7.15 hod MěS
od 07.00 hod MěS
od 07.15 hod MěS
07.30 – 08.20 hod MěS
08.30 – 11.30 hod MěS
08.30 – 11.30 hod MěS
12.00 – 14.10 hod MěS
14.45 – 16.10 hod MěS
16.30 – 17.55 hod MěS
18.30 – 19.50 hod MěS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

prezence SDH ženy a muži + jednotlivci
porada rozhodčích
porada vedoucích družstev SDH
slavnostní zahájení
běh na 100 m s překážkami – ženy
běh na 100 m s překážkami – muži SDH
běh na 100 m s překážkami – muži HZS
štafeta 4x100m – ženy SDH
štafeta 4x100m – muži SDH
štafeta 4x100m – muži HZS

V průběhu celého dne trénink PÚ družstev SH ČMS dle rozpisu v příloze

Neděle 21. 8. 2011
08.00 – 10.50 hod MěS
11.10 – 13.50 hod MěS
14.20 – 17.10 hod MěS
od 17.30 hod MěS

●
●
●
●

PÚ muži SDH ze dvou stavů dva pokusy
PÚ muži HZS ze dvou stavů dva pokusy
PÚ ženy SDH ze dvou stavů dva pokusy
VYHODNOCENÍ MČR

UPOZORNĚNÍ !!!!
Na slavnostní nástup ve dnech 20. 8. 2011 a 21. 8. 2011 nastoupí soutěžní kolektivy
v jednotném sportovním úboru a rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje pro soutěžní družstva ubytování.
Doporučujeme aby si SDH objednal ubytování pro svou výpravu ve vytipovaných
ubytovacích zařízeních v místě konání soutěže. Každé SDH si hradí ubytování samostatně na
vlastní náklady ve spolupráci s OSH a KSH.
Pořadatel (SH ČMS), nabídne vhodné ubytovací kapacity v místě konání soutěže v oblasti
Ostravy, VŠB - TU Ostrava Studentská 1770/1, 700 32 Ostrava – Poruba Ing. Ján Stoniš
tel.: +420 597 326 155 mail: jan.stonis@vsb.cz. Předběžně je do konce července 2011
objednáno na kolejích VŠB 500 míst k ubytování (viz příloha č. 4). Nebo Ubytovna JARENA,
Dolní 248/31,Ostrava – Zábřeh. Recepce - příjem rezervací tel.: +420 605 249 979, +420 595
783 344 (viz příloha č. 4).
KSH nahlásí pořadateli do konce července 2011 kde budou jeho družstva ubytována.
Ubytování zajišťuje pořadatel pouze rozhodčím, technické četě a štábu.
Stravování: Bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu formou cenových
poukázek do stánkového prodeje, kde bude výběr min. ze dvou teplých jídel na oběd a
jednoho teplého jídla na večeři. Na poukázky se bude vracet pouze do 10,- Kč, ale je možno
za ně pořídit veškerý sortiment stánku.
Jednotlivcům a družstvům nebude strava hrazena.
Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné OSH respektive SDH po dohodě s OÚ ).
Zdravotní služba : zajistí pořadatel
Podmínky soutěže :
!!!!! Ihned po kvalifikaci na republikovou soutěž - NEJPOZDĚJI DO 7. 8. 2011 - zašlete
na adresu : Jan Aulický, Kancelář SH ČMS Římská 45, Praha 2, 121 07 vyplněnou
přihlášku č. 1 ( příloha č. 1 ) s datem narození a podpisy závodníků, přihlášku č.2 si
přivezte na soutěž k prezenci.
U vedoucích a řidičů uveďte telefonní číslo.
Dále vás žádáme o stručnou charakteristiku družstva ( max. jedna A4 )!!!!!
Charakteristiky družstev poslouží nejen rozhlasovým moderátorům na stadionu při
představování jednotlivých družstev. Na pozdě došlé charakteristiky nebude brán zřetel a
údaje o družstvu, bohužel, nebudou moci být zveřejněny v rozhlase.
1. Mistrovství ČR bude provedeno dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy
(dále jen SHS) schválené VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 I. a II. část. (soubor
předpisů SH ČMS-1/17-2007) a pokynu č. 17 generálního ředitele HZS ČR ze dne
11. března 2010.
2. Informace pro závodníky a vedoucích družstev
a) soutěžní družstva:
● soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků starších 15. let
● všichni členové družstva, kteří reprezentují z titulu vítěze krajského kola
příslušný kraj, musí mít trvalé bydliště v tomto kraji. Pokud toto
ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4, písmeno h,
platné SHS
● při soutěži nebude pro družstva prováděna disciplína – výstup na cvičnou
věž
● v disciplíně PÚ budou provedeny dva pokusy
● povrch dráhy - tartan, tráva
● značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu, může

nainstalovat na dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu.
Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit
● při MČR 2011 se bude používat jednotná přenosná motorová stříkačka
FPN 10-1000 (výrobce Komfi)
● bude použit přetlakový ventil B
● lze použít přechod na savice ( při jejich použití nemůže být uznán
národní rekord)
● lze použít pojistky proti rozpojení hadic - dle
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminekpozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx v případě použití jiného
typu, než tohoto, nemůže být uznán národní rekord
● nástřikové terče
● savice, sací koš a rozdělovač – dle
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminekpozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
● proudnice „C“ si každé družstvo přiveze své
● při tréninku s jednotnou motorovou stříkačkou má každé družstvo
k dispozici 20 min. na dráze včetně terčů, časomíry a rozhodčích
● je zakázáno trénovat jen s částí dopravního vedení (např. s jednou hadicí B.)
Trénování pouze sacího vedení se řeší po dohodě s rozhodčím tréninku
b) jednotlivci:
● disciplína 100m překážek
Na MČR 2011 do disciplíny běh na 100 m překážek dobrovolných hasičů se
lze kvalifikovat i samostatně bez účasti v závodě družstev. Právo startu má nejlepších
15 mužů a 15 žen z průběžného pořadí Českého poháru po jeho čtvrtém závodě tj. po
závodě dne 6. 8. 2011 v Kamenci u Poličky.
Uvedené se ale netýká závodníků, kteří postoupili a budou tak startovat na
MČR 2011 v soutěži družstev a to jak v kategorii dobrovolných hasičů, tak mezi
profesionálními hasiči. Uvolněná místa závodníků, kteří na MČR 2011 budou startovat
za družstva,se nahradí dalšími závodníky v průběžném pořadí. Proto platí, že právo
startu bude mít vždy 15 mužů a 15 žen. Možnost postupu dále neplatí pro ty
závodníky, kteří v průběhu roku budou v Českém poháru startovat za HZS . Pro
závodníky platí proto doporučení, aby v Českém poháru startovali po celý rok vždy za
své domovské SDH.
Seznam závodníků, kteří tímto způsobem získají právo startu, bude zveřejněn
na webových stránkách www.dh.cz a www.stovky.cz a to po zpracování všech došlých
přihlášek družstev, které postoupí na MČR z krajských soutěží. Předpokládaný termín
zveřejnění je 12. 8. 2011. Závodník se dále bude řídit propozicemi MČR 2011 –
k dispozici budou na www.dh.cz – v sobotu 20. 8. 2011 se dle časového plánu dostaví
s vyplněnou přihláškou k prezenci v místě konání závodů.
● disciplína výstup na věž
Na MČR 2011 bude umožněn start v disciplíně výstup na věž také mužům
z řad dobrovolných hasičů bez návaznosti na soutěž družstev profesionálních hasičů.
Právo startovat získají jen ti, kteří budou v průběhu roku startovat v Lize ve výstupu na
věž a to za své domovské SDH. Po šestém závodě Ligy tj. dne 5. 8. 2011 v Hradci
Králové se tito závodníci vyhodnotí následujícím způsobem:
Závodníkovi se sečtou tři nejlepší celkové výsledné časy z výsledkových listin
jednotlivých závodů Ligy. Za celkový výsledný čas v závodě se považuje jeden
nejlepší dosažený výkon v základním kole závodu. Nejlepších 15 závodníků – pořadí
závodníků od nejnižšího součtu časů - získává právo startu v disciplíně výstup na věž.
Uvolněná místa závodníků, kteří na MČR 2011 budou startovat za družstva HZS se

nahradí dalšími závodníky v průběžném pořadí. Proto platí, že právo startu bude mít
vždy 15 mužů.Seznam závodníků, kteří tímto způsobem získají právo startu, bude
zveřejněn na webových stránkách www.dh.cz , www.stovky.cz a www.csps.cz.
Předpokládaný termín zveřejnění je 12. 8. 2011. Závodník se dále bude řídit
propozicemi MČR 2011 – k dispozici budou na www.dh.cz – v pátek 19. 8. 2011 se
dle časového plánu dostaví s vyplněnou přihláškou k prezenci v místě konání závodů.
3. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí mimo přenosné motorové
stříkačky a RHP.
4. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž
dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré
technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají
platným Pravidlům požárního sportu a platné Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně
přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
5. Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet
práškový RHP o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby
proběhnutí závodníka cílem.
6. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově
prováděna před i po skončení pokusů.
7. 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 na ruku, který mu bude nalepen u prezence.
Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím
uzávěrem s bezpečnostním výsekem.
V případě ztráty či porušenosti náramku nebude závodníkovi umožněn start.
8. Družstvo nastoupí ke kontrole před provedením disciplíny (štafeta 4x100m a požární
útok) ve tvaru dle Cvičebního řádu JPO.
9. Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce)
v hotovosti ve výši:
- 500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
- 1 000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
- 1 500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního
rozhodčího)
- protest se podává pouze písemně dle přílohy č. 3 propozic
10. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
11. V sobotu je na pořadu i trénink družstev s motorovou stříkačkou KOMFI, rozpis
v příloze propozic.
12. Vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen visačkou a nebo
identifikačním náramkem, které obdrží u prezence.
13. Na poradu vedoucích se dostaví pouze vedoucí družstva označený visačkou a nebo
identifikačním náramkem, nelze připustit další členy doprovodu, ani závodníky samé.
14. Prostor výkonu disciplin bude od prostoru diváků oddělen. Do prostoru výkonu
disciplin bude pořádková služba vpouštět pouze vestou označeného člena družstva a
závodníka(ky) připravující se na výkon discipliny.
15. Rozhodčí budou označení rukávovými návleky na levém rameni dle funkce a to:
● velitel soutěže – červený návlek s třemi bílými pruhy
● hlavní rozhodčí – červený návlek s dvěmi bílými pruhy
● rozhodčí disciplín – červený návlek bez pruhů
● rozhodčí – zelený návlek
16. Při prezenci odevzdají vedoucí družstev a jednotlivci:
● kopii přihlášky na MČR SDH v PS
● členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií a potvrzením o
zaplacení členského příspěvku za rok 2011.

● schválený přestupní lístek předloží závodník osobně ( je v jeho držení)
● předloží občanské průkazy členů soutěžního družstva pro porovnání
údajů v čl. průkazu závodníků.
Při neúplném členském průkazu nebude závodníkovi umožněn start.
Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.
● vyplněné dodatky rozmístění jednotlivých soutěžících v disciplíně štafeta
4x100m s překážkami a požární útok je součástí přihlášky !!!!
17. Celkový vítěz MČR družstev SDH SH ČMS v kategorii muži a ženy, nebude moci
obhajovat vítězství v následujícím MČR družstev SDH SH ČMS.
Vedení soutěže :
vedoucí organizační skupiny SDH: Ing. Jan Aulický
velitel soutěže SDH i HZS: Ing. Jan Bojko
komisař soutěže SDH i HZS: Ing. František Mencl
tajemník soutěže SDH i HZS: Ing. Jiří Rosenkranz
hlavní rozhodčí SDH i HZS: Bc. Pavel Marschal
pomocník hlavního rozhodčího: Roman Mácha
vedoucí sčítací komise: Ing. Hofman Milan
prezence SDH: Kučerová Zuzana, Vurstová Jana, Steinerová Eva
vedoucí technické skupiny: Richard Dudek
přejímka nářadí: Ing. Pavel Tománek, Obolecký Miroslav, Šimek Václav, Filip Květoslav
časomíra : HZS Moravskoslezského kraje
startér: Faltus Jaroslav, Ježek Miroslav
hlasatel: Karel Švéda, Zdeněk Hošák, Krejčí Jiří
Rozhodčí jednotlivých disciplín :
MUŽI
Požární útok SDH: Němeček Milan
Štafeta 4x100m SDH: Ing. Libor Dušek
Běh na 100m SDH: Iker Ladislav

ŽENY
Požární útok: Mgr. Crháková Martina
Štafeta 4x100m: JUDr. Maxa Vladimír
Běh na 100m: Vilímková Dana

Rozhodčí určila ÚORHS na základě svého výběru a došlých návratek.
Pořadí nástupu na plnění disciplín :
MUŽI
1) kraj Pardubický
2) kraj Zlínský
3) kraj Moravská hasičská jednota
4) kraj Jihomoravský
5) kraj Plzeňský
6) kraj Středočeský 1
7) kraj Jihočeský
8) kraj Moravskoslezský
9) kraj Královehradecký
10) kraj Olomoucký
11) kraj Praha
12) kraj Středočeský 2
13) kraj Liberecký
14) kraj Karlovarský
15) kraj Vysočina
16) Česká hasičská jednota
17) kraj Ústecký

ŽENY
1) kraj Praha
2) kraj Jihočeský
3) kraj Plzeňský
4) kraj Moravská hasičská jednota
5) kraj Středočeský 1
6) kraj Česká hasičská jednota
7) kraj Středočeský 2
8) kraj Moravskoslezský
9) kraj Vysočina
10) kraj Olomoucký
11) kraj Ústecký
12) kraj Liberecký
13) kraj Zlínský
14) kraj Královehradecký
15) kraj Pardubický
16) kraj Karlovarský
17) kraj Jihomoravský

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto
dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu
obdrží vedoucí družstev při prezenci 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.
Srdečné blahopřání všem, kteří se svými výkony probojovali až do
republikového kola, šťastnou cestu do Ostravy a těšíme se nashledanou.

Ing. Karel Richter v.r.
starosta SH ČMS

Příloha č. l

PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
přihlašuje ……………………………………………………………… ( jednotka PO, organizace)
družstvo* ………………………………………………………………………………………………..
na soutěž ...................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)
∗
∗
v kategorii: dobrovolní hasiči členové občanských sdružení
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.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního
sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují
zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas
ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45,
PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům
statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze
v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

Masér-zdravotník∗ ……………………………
příjmení a jméno

Řidič∗: ………………………………………….
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Trenér družstva∗: ...............................…….........
příjmení a jméno

Tel.: …………………………………………..

Tel.: ……………………………………………..

V .............................. dne ........................................
....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
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 článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních
členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.

Příloha č. 2

PŘIHLÁŠKA
jednotlivce do soutěže v požárním sportu
přihlašuje ……………………………………………………………… ( jednotka PO, SDH )
Jméno a příjmení: ………………………………………………… Datum narození: ………………………..
na soutěž ...................................................……............................................................…………………….
(název soutěže)
(místo a datum konání)
∗
∗
v kategorii: dobrovolní hasiči členové občanských sdružení
k plnění disciplín: 100 m∗, věž ∗,
Závody Český pohár∗
Liga ve výstupu na věž∗

Výsledky
v závodech

Umístění

Poznámka

1.
2.
3.
4.
Celkové umístění
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního
sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují
zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas
ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45,
PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům
statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze
v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

Tel.: …………………………………………..

Mail: ……………………………………………..

V .............................. dne ........................................
....................................................………………
(podpis soutěžícího)

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

(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:
∗
Nehodící se škrtne.

Příloha č. 3

Protest
Proti rozhodnutí rozhodčího*

Proti účasti jiného soutěžícího*

Jméno a příjmení :…………………………………….

Proti výsledkům*

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.

Příloha č. 4

Koleje VŠB TU Ostrava

Ubytovna Jarena

Městský stadion Vítkovice

- hlavní stadion (tráva a tartan) - A
- atletický stadion (umělá tráva + tartan) - B
- fotbalové hřiště (pouze tráva) - D

MČR družstev SDH SH ČMS v PS Ostrava 2011
Rozmístění soutěžících při disciplíně požární útok

MČR družstev SDH SH ČMS v PS Ostrava 2011
Rozmístění soutěžících při disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami

Středočeský 1
Karlovarský

11,50 - 12,10
12,15 -12,35
12,40 -13,00
13,05 -13,30
13,35 - 14,00
14,05 - 14,25
14,30 - 14,50
14,55 - 15,15

15,20 – 15,40
15,45 – 16,05

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Družstvo

Rozhodčí
tréninky

Středočeský 1
Jihočeský
Karlovarský
Liberecký
Pardubický
Jihomoravský
Zlínský
Česká hasičská jednota

Dráha 2 (ženy)
Kraj
Družstvo

Je povoleno na sací hrdlo stříkačky našroubovat nástavec.
Je zakázáno trénovat jen s částí dopravního vedení např. pouze s jednou hadicí B. Trénování pouze sacího vedení se řeší po dohodě s rozhodčím tréninků.

V době tréninků budou přítomni rozhodčí, časomíra a technická četa (případná výměna stříkačky, úprava okolí základny, …)

Praha
Středočeský 2
Plzeňský
Ústecký
Královehradecký
Vysočina
Olomoucký
Moravskoslezský
Moravská has. jednota
Dráha 3 (muži)
Praha
Středočeský 2
Plzeňský
Ústecký
Královehradecký
Vysočina
Olomoucký
Moravskoslezský

Kraj

Dráha 1 (ženy)

11,50 - 12,10
12,15 -12,35
12,40 -13,00
13,05 -13,30
13,35 - 14,00
14,05 - 14,25
16,30 -16,50
16,55 - 17,15
17,20 – 17,40

Čas
tréninku

Číslo
tréninku
Sobota
20.srpna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Délka tréninku - 20 min

(Jednotné stříkačky - k dispozici 3 ks)

Muži, ženy

ROZPIS TRÉNINKŮ DRUŽSTEV - POŽÁRNÍ ÚTOK

Mistrovství ČR družstev SDH SH ČMS v Požárním sportu - Ostrava 2011

tréninky

Rozhodčí

Pardubický
Jihomoravský
Jihočeský

Dráha 3 (muži)
Česká has. Jednota

18,20 - 18,40

Kraj

Dráha 1 (muži)

18,20 – 18,40
18,45 -19,05
19,10 -19,30

Čas
tréninku
Družstvo

Rozhodčí
tréninky

Liberecký
Zlínský
Moravská has. jednota

Dráha 2 (muži)
Kraj
Družstvo

Je povoleno na sací hrdlo stříkačky našroubovat nástavec.
Je zakázáno trénovat jen s částí dopravního vedení např. pouze s jednou hadicí B. Trénování pouze sacího vedení se řeší po dohodě s rozhodčím tréninků.

V době tréninků budou přítomni rozhodčí, časomíra a technická četa (případná výměna stříkačky, úprava okolí základny, …)

1
2
3
4
5
6
7
8

Číslo
tréninku
Sobota
20.srpna
1
2
3
4
5
6
7
8

Délka tréninku - 20min

(Jednotné stříkačky - k dispozici 3 ks)

Muži, ženy

ROZPIS TRÉNINKŮ DRUŽSTEV - POŽÁRNÍ ÚTOK

Mistrovství ČR družstev SDH SH ČMS v Požárním sportu - Ostrava 2011

tréninky

Rozhodčí

