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I. Úvodní ustanovení

SMÌRNICE
pro èinnost dorostu SH ÈMS



platnost od 1. 9. 2007

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Sdruení hasièù ÈMS vydává pro celoroèní systematickou a vestrannou èinnost
dorostenecké mládee SH ÈMS závaznou smìrnici, která je základem pro nácvik
poárních disciplín a umoòuje zvyování znalostí z oblasti výchovy v poární
ochranì.
Posláním èinnosti je soutìní formou rozvíjet znalosti, vìdomosti a dovednosti
a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti s pøihlédnutím ke specifické
oblasti poární ochrany. Cílem je soutìní formou podporovat celoroèní èinnost
dorostencù a dorostenek a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti poární ochrany.
Vyhlaovatel
Vyhlaovatelem soutìí dorostu v Èeské republice je Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska.
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II. VEOBECNÉ PODMÍNKY
ÈINNOSTI DOROSTU
Podmínky úèasti
Soutìe se mùe zúèastnit sedmièlenné drustvo dorostencù a dorostenek
(v okresech pak i smíená drustva) a jednotlivci z èlenù SH ÈMS, ve vìku 1418 let.
Pro stanovení vìku je rozhodující den zahájení daného roèníku soutìe, tj. 1. 9.
Tento den vichni soutìící musí mít 14 let a nesmí dosáhnout 18 let. Drustvo
mùe být doplnìno max. dvìma èleny ve vìku 13 let (tito doplnìní èlenové pouze
s písemným souhlasem rodièù nebo zákonného zástupce, který pøedloí vedoucí
drustva pøi prezenci!!).
Pøíklad textu písemného souhlasu rodièù:
Já, Vladimír Novák, bytem Zlín, Sadová 3158, otec Antonína Nováka, nar. 23. 8.1992,
dávám tímto souhlas s úèastí svého syna na soutìi dorosteneckých kolektivù.
Dne: 23. 4. 2005

Podpis : .....................................

Okresní odborná rada mládee mùe doplnit dalí podmínky pro soutì jednotlivcù podle monosti okresu (sportovní akce). Stanoví té minimální a maximální
poèty dle svých specifických podmínek.
Na pøihláce sedmièlenného drustva dorostencù nebo dorostenek mùe být
uveden i osmý èlen = náhradník, který mùe být libovolnì zaøazen k plnìní disciplín. Je-li poøadatelem na akci (okresní, krajské, republikové kolo) hrazena strava,
ubytování a jiné, nemají soutìící uvedení na pøihláce jako náhradníci na tyto
výhody nárok (není-li v OZ soutìe uvedeno jinak). Vedoucí drustva má monost
výi nákladù na tyto sluby, kterou vyèíslí poøadatel uhradit u presence.
Pøedpokladem úèasti je disciplinované vystupování soutìícího drustva dorostencù a dorostenek nebo jednotlivce po celý èas konání soutìe a dobrý zdravotní
stav úèastníkù potvrzený vedoucím na pøihláce kolektivu k soutìi.
Vedoucí kolektivu dorostu pøísluného SDH na zaèátku kadého kalendáøního
roku odevzdá vyplnìný registraèní list kolektivu na OSH (vdy do 31. 1.). Není
mono pouze udìlat opravy v registraèním listu kolektivu z minulého kalendáøního
roku. Na zaèátku nového roèníku je mono udìlat pouze zmìny ve stávajícím registraèním listu odevzdaném na OSH.
V registraèním listu jsou uvedeni vichni MH, dorostenci a dorostenky do 18 let,
kteøí se v daném roce budou podílet na èinnosti kolektivu.
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I. dorostenecká drustva
 dorostenci
 dorostenky
 smíená drustva (pouze do úrovnì okresních kol)
II. jednotlivci
 dorostenci
 dorostenky
V kategorii smíených drustev platí pro ZPV, poární útok a tafetu stejná
pravidla jako pro kategorii dorostenek. Smíená drustva do vyích kol (krajské,
republikové) nepostupují.

II. Veobecné podmínky

Kategorie

Organizace soutìí, termíny
Roèníkem soutìe se rozumí období od 1. záøí do 31. srpna dalího roku. Zpùsob
pøihláení soutìních drustev urèí pøísluné táby jednotlivých kol.

Vyí kola  pod pojmem vyí kolo se rozumí kolo nad rámec okresu (krajské,
republikové, mezinárodní).
Vyí kola probíhají do konce mìsíce èervna (krajské), resp. èervence (republikové). Do vyích kol postupuje vdy vítìzné drustvo kategorie dorostencù a dorostenek z okresních (krajských) kol ve sloení 7 soutìících + 1 náhradník + 2 (vedoucí,
øidiè) a soutìící, kteøí se umístili na prvních tøech místech obou kategorií jednotlivcù
+ jejich vedoucí. Úèast vyího poètu úèastníkù (napø. fanoukù) závisí na konkrétních podmínkách a podléhá pøedchozímu schválení tábu soutìe pøísluného kola.
V tìchto kolech jsou soutìící drustva a jednotlivci hodnoceni jen podle zde
dosaených výsledkù v tìchto disciplínách:
 poární útok (mimo jednotlivcù)
 tafeta 4x 100 m s pøekákami (mimo jednotlivcù)
 bìh na 100 m s pøekákami
%



Obvodová a okresní kola se uskuteèní v prùbìhu roku do termínu konání vyích kol.
Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozdìlena na 2 èásti (napø. podzimní
a jarní kolo). Program jednotlivých èástí urèí pøísluné táby hry.
 zahájení celoroèní èinnosti (registrace, vyhláení podmínek)
 závod poárnické vestrannosti (ZPV)  plní vechny kategorie
 poární útok (plní vechny kategorie mimo jednotlivcù)
 tafeta 4 x 100 m s pøekákami (plní vechny kategorie mimo jednotlivcù)
 bìh na 100 m s pøekákami (plní vechny kategorie)
 test z poární ochrany (plní vechny kategorie)
 dvojboj (plní pouze jednotlivci)
Obvodová a okresní kola zabezpeèuje po vech stránkách OSH. Poèet disciplín,
zpùsob provádìní i hodnocení mùe OORM upravit podle místních podmínek.
O tìchto úpravách informuje pøed zahájením roèníku pøihláené kolektivy a jednotlivce prostøednictvím organizaèního zabezpeèení, nebo jinak dohodnutým zpùsobem.

 test z poární ochrany
 dvojboj (pouze jednotlivci)
Organizátoøi jsou povinni informovat o termínech konání nejpozdìji do 15. 3.
pøísluného roèníku nií a vyí èlánky organizaèní výstavby SH ÈMS.
Vyhlaovatel stanoví na zaèátku kolního roku zpùsob postupových soutìí
a monost postupu jednotlivcù.
Prezence
Vichni úèastníci okresního, krajského nebo republikového kola respektive jejich
vedoucí mají povinnost pøedloit pøi prezenci pøísluné soutìe prùkazy èlenù drustva SH ÈMS s fotografií a obèanský prùkaz nebo cestovní pas soutìících. U 13letých soutìících vedoucí pøedkládá písemný souhlas rodièù.
Pro úèast v krajském kole: vichni èlenové drustva, které reprezentuje z titulu
vítìze okresního kola pøísluný okres, musí mít trvalé bydlitì v katastru okresu.
Jako doklad totonosti pøedloí vedoucí drustva u prezence OP nebo cestovní pasy
èlenù drustva.
Pro úèast v republikovém kole: vichni èlenové drustva, které reprezentuje
z titulu vítìze krajského kola pøísluný kraj, musí mít trvalé bydlitì v katastru kraje.
Jako doklad totonosti pøedloí vedoucí drustva u prezence OP nebo cestovní
pasy èlenù drustva.
Monosti pøestupu: v pøípadì, e dorostenec (ka) má zájem startovat ve vyích kolech za jiné drustvo, ne mu (jí) umoòuje trvalé bydlitì, má monost
tuto skuteènost písemnou formou oznámit ÚORM dle níe uvedeného vzoru. Uzávìrka oznámení je 31. 3. pøísluného roèníku. Oznámení doruèená ÚORM (adresa ÚORM
je k dispozici na vech OSH) v øádném termínu budou akceptována. Dorostenec
(ka), který(á) vyuije monosti pøestupu je vak oprávnìn(a) startovat ve vyích kolech soutìe dorostu v daném roèníku POUZE za ten kolektiv, ke kterému se
v rámci pøestupu pøihlásil(a). Pøestup lze uskuteènit pouze do jednoho kolektivu.
ÚORM zveøejní vhodným zpùsobem seznam akceptovaných pøestupù vdy do
10. 4. (minimálnì na aktivních internetových stránkách SH ÈMS). V pøípadì nesrovnalostí ve zveøejnìném seznamu se mùe vedoucí proti nìmu písemnì odvolat na
adresu Kanceláøe SH ÈMS nejpozdìji do 20. 4.
O z n á m e n í o p ø e s t u p u  vzor
Jméno, pøíjmení: ........................................ RÈ:....................... è. OP (pasu):..............
Trvalé bydlitì :
okres:
oblastkraj:
Jsem èlenem SDH v:
okres:
oblastkraj:
V roèníku
.. soutìe dorostu budu ve vyích kolech startovat za kolektiv
dorostencù(nek) z SDH
.
okres
...,
kraj
....
Podpis dorostence:............................. Podpis rodièù:............................................
Podpis vedoucího drustva, do kterého se závodník pøihlauje: .........................
Razítko SDH, do kterého se dorostenec pøihlauje: ..............................................
&

II. Veobecné podmínky

Soupiska èlenù, èlenské prùkazy, obèanské prùkazy nebo jiné doklady totonosti
a vìku budou kontrolovány pøed zahájením kadé disciplíny na startu  pokud organizátor nerozhodne jinak. Pøi nesplnìní této podmínky není soutìícím povolen start.
Pøi prezenci pøevezme vedoucí startovní èíslo(a).
Pozn.: vichni vedoucí by na vekerých akcích s drustvem dorostu mìli mít
u sebe prùkazy pojitìncù vech úèastníkù.
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III. PRÁVA A POVINNOSTI
ÚÈASTNÍKÙ SOUTÌE
Soutì se øídí Smìrnicí pro èinnost dorostu SH ÈMS a organizaèním zabezpeèením (dále OZ) vyhlaovatele jednotlivých kol soutìí, kde budou zakotveny platné
dodatky.
Úèastníci soutìí jsou povinni znát v potøebném rozsahu smìrnici, dodrovat
pokyny rozhodèích a tábu soutìe.
V rámci poøadové pøípravy pøivádí na kadou disciplínu soutìní drustvo jeho
velitel a po pøíchodu na start disciplíny podá rozhodèímu hláení: Pane rozhodèí,
velitel drustva Jan Veselý. Drustvo z Jihlavy nastoupilo k plnìní disciplíny.
Pøi závodì poárnické vestrannosti se hláení podává jen na startu, na kontrolách se hláení znovu nepodává.
Kadý èlen drustva dorostu, vedoucí drustva, vedoucí delegace a èlen doprovodu musí okamitì uposlechnout pokynù èlenù tábu soutìe. V pøípadì hrubého
poruení káznì nebo pokynù tábu rozhodne táb o vylouèení pøísluného drustva
ze soutìe a jeho odeslání do místa bydlitì na náklady vysílajícího orgánu, resp.
organizace.
Poruením káznì se rozumí napø. hrubé nebo nevhodné vyjadøování se na adresu
rozhodèích nebo èlenù tábu soutìe, poívání alkoholických nápojù kterýmkoliv
èlenem drustva, úmyslné pokozování materiálu, vybavení nebo zaøízení, které se
nachází v prostoru soutìe nebo v prostoru ubytování apod.
Práva a povinnosti soutìících
Soutìící:
a) je podøízen vedoucímu drustva,
b) má právo dotazu k rozhodèímu jen k objasnìní technických otázek provedení
disciplíny,
c) nemá právo se domlouvat s rozhodèími o jejich rozhodnutích, ádat informace
o namìøeném èase od èasomìøièù apod.,
d) pokud dojde k technickému nedorozumìní mezi rozhodèím a soutìícím (drustvem), je soutìící povinen pøivolat vedoucího drustva, který jedná o tìchto
okolnostech jménem soutìícího (drustva) s rozhodèím disciplíny,
e) je povinen se podrobit pokynùm poøadatelù, vem rozhodnutím rozhodèích, antidopingové zkouce a testu na alkohol, byl-li k tomu rozhodèími vyzván,
f) je povinen se zdrovat do startu v prostoru urèeném poøadatelem a po skonèení
svého pokusu opustit co nejdøíve závodní dráhu,
g) odpovídá za to, e jeho odìv, obuv, osobní výstroj a náøadí odpovídá smìrnici;
na poádání technického pracovníka nebo rozhodèího urèeného ke kontrole
náøadí je povinen toto náøadí ke kontrole pøedloit,
h) dodruje zásady sluného chování,




III. Práva a povinnosti
úèastníkù soutìe



Osobní výstroj a ochranné pomùcky
1. Soutìící nastupují ke vem disciplinám v pracovním stejnokroji nebo ve sportovním odìvu, který sestává z kalhot pøekrývajících zcela stehna a lýtka a blùzy
nebo trièka s dlouhým nebo krátkým rukávem, pøípadnì tomu odpovídající sportovní kombinéze.
2. Oficiální èásti soutìí se organizují v jednotném sportovním obleèení nebo ve
stejnokrojích (zahájení, pøedávání ocenìní, ukonèení) dle uvedení v organizaèních
pokynech soutìe.
3. Odìv soutìících musí být èistý a noen tak, aby nevzbuzoval pohorení. Musí
být zhotoven z látky, která je neprùsvitná.
4. Pøi plnìní kolektivních disciplín musí mít vdy celé drustvo jednotný odìv.
Obuv není souèástí odìvu.
5. Soutìící musí pøi soutìi nosit odìv standardním zpùsobem, trièko vdy zastrèené do kalhot, nohavice se nezahrnují.
6. Obuv soutìících:
a) mùe být pouita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasièe
b) podráka mùe mít dráky, plastické vy, vroubkování nebo výstupky
o max. hloubce 5 mm, pokud jsou vechny zhotoveny ze stejného nebo
podobného materiálu jako základní podráka,
c) bìecká obuv opatøená høeby  tretry je povolena, max. délka høebù 6 mm
d) kopaèky se nepøipoutìjí.
7. Pøi vech disciplínách mimo ZPV a testu musí být pouíváno pro ochranu hlavy
pøilby splòující tyto podmínky:
a) pøilby pro hasièe splòující poadavky ÈSN EN 443 a technické podmínky
stanovené pøílohou è. 2 vyhláky è. 255/1999 Sb., o technických podmínkách vìcných prostøedkù poární ochrany, ve znìní vyhláky è. 456/2006
Sb. a poárnické pøilby splòující technické podmínky stanovené MV  generálním øeditelstvím HZS pøed vydáním výe uvedené ÈSN EN.
Tyto pøilby pro hasièe nemusí mít pøi plnìní disciplín zátylník k ochranì íje
a oblièejový tít.
b) sportovní ochranné pøilby pro horolezce splòující poadavky ÈSN EN 12492
c) sportovní ochranné pøilby pro sporty na divoké vodì splòující poadavky
ÈSN EN 1385
d) prùmyslové ochranné pøilby vybavené podbradním páskem, splòující poadavky ÈSN EN 397
8. Pøi vech disciplínách mimo ZPV a testu se pouívá koený opasek íøe min. 50
mm, s kovovou pøezkou nebo jiný, bez karabin, pouívaný v poární ochranì
k zásahùm.
9. Kadý soutìící musí mít pøipevnìno startovní èíslo, které pro danou soutì
pøevezme od poøadatele. Startovní èíslo musí souhlasit s èíslem soutìícího
uvedeným ve startovní listinì.
10. Pøi poárním útoku a tafetì 4x 100 m s pøekákami musí mít pøipevnìno
startovní èíslo drustva jeden z jeho èlenù. Pøi tafetì je tímto èlenem soutìící na prvém úseku. V obvodních a okresních kolech a jiných soutìích mùe
poøadatel pouití startovních èísel upravit jinak.
11. Pøi nesplnìní nìkterého ustanovení tohoto pravidla nebude soutìícímu povolen start.

Práva a povinnosti vedoucích
Vedoucí drustva:
a) musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS,
b) øídí a organizuje èinnost v drustvu nebo jednotlivce,
c) dbá o etrné zacházení s motorovou støíkaèkou a dalím náøadím, které bylo
drustvu zapùjèeno a o jejich vrácení poøadateli,
d) dbá o bezpeènost èlenù drustva nebo jednotlivce, zodpovídá poøadateli,
e nepøipustí na start soutìícího, jeho zdravotní stav to neumoòuje,
e) jedná jménem drustva nebo jednotlivce s poøadateli soutìe o jeho potøebách a poadavcích a technických otázkách pøi plnìní disciplín,
f) zodpovídá, e drustvo nebo jednotlivec pouije k plnìní poárnì technických disciplín vlastní náøadí, které bylo zmìøeno a pøeváeno, e výstroj a výzbroj odpovídá smìrnici,
g) podává ve stanovené lhùtì protesty a odvolání,
h) zúèastòuje se losování a rozhoduje o nasazení soutìících na startu,
i) pøedává poøadatelùm doklady stanovené propozicemi soutìe,
j) nemá právo se vmìovat do rozhodování rozhodèích,
k) zodpovídá za ukáznìné vystupování drustva nebo jednotlivce a doprovodu
v ubytovacích prostorách a na stadiónu, vèasné nástupy na trénink a starty,
dodrování smìrnice, propozic soutìe a pokynù poøadatelù a rozhodèích,
l) má právo pøihlíet provedení pokusu svého drustva nebo jednotlivce a po
jeho ukonèení znát výsledek (o zpùsobu naplnìní tohoto práva rozhoduje
rozhodèí disciplíny pøíp. hlavní rozhodèí),
m) dodruje zásady sluného chování.



IV. PRÁVA A POVINNOSTI
PRACOVNÍKÙ SOUTÌE
Za pøípravu a prùbìh kadého kola soutìe dorostu odpovídá pøísluný táb
soutìe, který schvaluje odpovídající orgán SH ÈMS. táb musí øeit pøípadné problémy neprodlenì v souladu se Smìrnicí pro èinnost dorostu SH ÈMS i dalími dokumenty SH ÈMS. táb soutìe se dìlí na dvì èásti:
l organizaènì  technická èást, kterou tvoøí: sèítací komise, tiskové støedisko,
stravovací komise, ubytovací komise, redaktor zpravodaje (pokud zpravodaj
byl vydán), hlasatel, vedoucí technické skupiny a vedoucí jednotlivých komisí
a støedisek, èlenové tábu zajiující technicko organizaèní èinnost. Organizaènì  technický táb zajiuje organizaèní a technickou stránku soutìe.
l øídicí èást, kterou tvoøí: náèelník tábu, zástupce náèelníka tábu, velitel
soutìe, hlavní rozhodèí a rozhodèí jednotlivých disciplín. Tato èást tábu
nepøímo øídí organizaènì technickou èást tábu a øeí pøípadné problémy
vzniklé v prùbìhu soutìe. V pøípadì hlasování má pøi shodném poètu hlasù náèelník tábu hlas rozhodovací.

Náèelník tábu
Náèelníka tábu schvaluje poøádající odborná rada mládee. Øídí a koordinuje
èinnost vech èlenù tábu v prùbìhu soutìe. Musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS.
Velitel soutìe
1) Velitele soutìe schvaluje poøádající Odborná rada mládee. Odpovídá za pøípravu a organizaci soutìe. Musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS.
2) Øídí prùbìh soutìe po organizaèní stránce a odpovídá za dodrení stanoveného èasového rozvrhu. Kontroluje práci organizaèních pracovníkù soutìe
a v pøípadì potøeby stanoví náhradníky tìchto pracovníkù a sboru rozhodèích.
Je odpovìdný za to, e na soutìní ploe (stadiónu) nebudou jiné osoby ne
ty, které v daném okamiku plní disciplínu nebo vykonávají pøidìlenou funkci.
3) Dbá, aby pøihláení soutìící byli vèas vyrozumìni o zmìnì programu.
4) Nedostaví-li se na soutì hlavní rozhodèí stanovený poøadatelem, jmenuje nového hlavního rozhodèího.
5) Je povinen zajistit hlavnímu rozhodèímu na jeho ádost potøebný poèet rozhodèích a pracovníkù a zajistit vekerá opatøení týkající se provedení a prùbìhu
soutìe.
6) Úèastní se porady rozhodèích s poradním hlasem.
!



Velitel soutìe, náèelník tábu a jeho zástupce, techniètí a organizaèní pracovníci
musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS v rozsahu odpovídajícím jejich zaøazení na soutìi.

IV. Práva a povinnosti
pracovníkù soutìe

táby

7) Pøijímá zápisy o výsledcích soutìe po kontrole a podpisu hlavního rozhodèího
od vedoucího sèítací komise. Po skonèení soutìe odevzdá zápisy, popøípadì
pøehled o získaných výkonnostních tøídách.
8) Pøi soutìích malého rozsahu zabezpeèuje velitel soutìe dalí úkoly stanovené jinak dalím organizaèním pracovníkùm. Pøi soutìích velkého rozsahu naopak jmenuje tajemníka soutìe, který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje.
9) Schvaluje OZ soutìe a zabezpeèuje jeho vydání.
10) Stanoví organizaèní pracovníky a sbor rozhodèích.
11) Zabezpeèuje losování startovních èísel.
12) Zabezpeèuje program a startovní listinu pro úèastníky soutìe.
13) Svolává a organizuje porady vedoucích drustev.
14) Zabezpeèuje vekerá opatøení týkající se provedení, prùbìhu a vyhodnocení
soutìe.
15) Zabezpeèuje zahájení a ukonèení soutìe.
16) Zabezpeèuje vyhláení výsledkù soutìe a pøedání cen.
17) Má právo pøeøadit, odvolat nebo vylouèit ze soutìe pracovníky soutìe zejména pro nepøístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a pro váné nedostatky v jejich èinnosti. Má právo vylouèit ze soutìe soutìící (drustvo).
Jde-li o soutìící nebo rozhodèí, uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního
rozhodèího.
18) Má právo pøeruit, odloit nebo zruit soutì nebo zruit její èást.
Tajemník
1) Tajemník je podøízen veliteli soutìe, vypomáhá mu a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje.
2) Jeho povinností je starat se o vechna administrativní opatøení.
3) Pøijímá a vyøizuje korespondenci týkající se soutìe.
4) Je odpovìdný za svolání schùzí vedení soutìe, pøípadnì ustavených komisí
a stará se o zápis z tìchto schùzí.
5) Plní dalí úkoly a povinnosti stanovené velitelem soutìe.
Hlasatel
1) Hlasatel je podøízen veliteli soutìe.
2) Oznamuje obecenstvu jména a èísla soutìících startujících v jednotlivých disciplínách, jako i vechny dùleité informace týkající se soutìe.
3) Hlasatel má být na svùj úkol dobøe pøipraven, má ovládat Smìrnici pro èinnost
dorostu SHÈMS, ustanovení týkající se soutìe, znát nejlepí osobní výkony
soutìících, rekordy, má být obratný ve vyjadøování, nestranný pøi hláení
a pozorný pøi startech.
4) Výsledky (umístìní, èasy) kadého soutìícího ohlásí hlasatel ihned po dodání
zprávy, kterou mu dodá vedoucí sèítací komise.
Poøadatel na stadionu
1) Je podøízen veliteli soutìe.
"

2) Poøadateli na soutìní ploe (stadiónu) pøísluí dozor nad soutìním prostorem.
Stará se o to, aby na dráhy nevstupoval a ani v blízkosti nich se nikdo nezdroval, kromì povìøených pracovníkù a soutìících shromádìných k provedení
disciplín. Dozírá na své pomocníky a pøidìluje jim úkoly. Stará se o zajitìní
vyhrazeného prostoru pro soutìící v dobì, kdy nesoutìí, a pro soutìní pracovníky, kteøí nejsou pøi rozhodování disciplíny zaøazeni.
Èinnost technické skupiny øídí její vedoucí, který je podøízen veliteli soutìe.
Technická skupina zabezpeèuje a odpovídá zejména za:
a) povrch a správné rozmìøení a oznaèení drah, za umístìní, technický stav
a parametry pøekáek po celou dobu soutìe,
b) technický stav, parametry a oznaèení pøenosných motorových støíkaèek,
pøetlakových ventilù, proudnic a dalího náøadí dodávaného poøadatelem,
c) kontrolu, oznaèení a pøípadnì úschovu náøadí soutìících,
d) zajitìní dostateèného poètu signalizaèních, mìøících a dalích pomùcek pro
sbor rozhodèích (praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky
apod.),
e) doplòování vody pøi poárním útoku,
f) rozhlas, stanovitì hlasatele, spojení a spojovací prostøedky,
g) instalaci elektrické èasomíry,
h) úklid stadionu pøed pøedáním pronajimateli po ukonèení soutìe.
Je podøízen vedoucímu technické skupiny. Není-li stanoven  veliteli soutìe. Technik
vìcných prostøedkù pøemìøuje vekeré vìcné prostøedky, které si soutìící pøivezou
s sebou a nejsou dány poøadatelem k dispozici.
Organizaèní pracovníci tábu
1) Èinnost organizaèních pracovníkù podléhá plnì pokynùm náèelníka tábu, velitele soutìe a vedoucích pøísluných komisí.
2) Zabezpeèují a odpovídají zejména za:
a) pøíjem a vyhodnocení pøihláek soutìících dle propozic soutìe,
b) propagaci soutìe, tisk a distribuci pozvánek, plakátù a zpravodajù,
c) prezenci úèastníkù soutìe, pøedání startovní listiny, startovních èísel,
programu soutìe a pøípadnì dalích organizaèních pokynù úèastníkùm
soutìe,
d) informaèní slubu a hlasatele na stadionu,
e) ubytování a stravu úèastníkù dle propozic soutìe,
f) organizaci parkování na stadionu a v místì ubytování,
g) oznaèení dopravních tras, dopravu pracovníkù soutìe a hostù,
h) zdravotní slubu a evidenci pøípadných zranìní,
i) rozmístìní vedení soutìe, soutìících, sèítací komise, tiskového støediska,
zdravotní sluby, hostù a sociálních zaøízení na stadionu, vèetnì oznaèení
tìchto míst,
#



Technik vìcných prostøedkù

IV. Práva a povinnosti
pracovníkù soutìe

Technická skupina

j) poøádkovou èinnost na stadionu, zákaz vstupu do vyhrazených prostor
a ostrahu na vyhrazených parkovitích,
k) pøevzetí a pøedání stadionu, pronajatých prostor a jiných prostøedkù pronajimateli po ukonèení soutìe.
Zdravotní sluba
1) Pøi kadé soutìi musí být zajitìna zdravotní sluba odpovídající rozsahu
a místním podmínkám soutìe.
2) Lékaø mùe zakázat soutìícímu start nebo pokraèování v soutìi jestlie zjistí,
e by to ohroovalo nebo pokozovalo zdraví soutìícího. Toto rozhodnutí lékaøe musí soutìící a dalí úèastníci soutìe respektovat.
Sbor rozhodèích
Sbor rozhodèích tvoøí hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín, rozhodèí, startér, pomocníci startéra, hlavní èasomìøiè, èasomìøièi, zapisovatel a sèítací komise.
1) Na soutìích dorostu mohou právoplatnì rozhodovat pouze odbornì zpùsobilí
rozhodèí s pøíslunou kvalifikací pro soutìe mládee SH ÈMS v souladu se Statutem rozhodèích SH ÈMS. Rozhodèí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivnì a pøísnì dodrovat smìrnici.
2) V jednotlivých soutìích dorostu se poaduje nejménì tato kvalifikace rozhodèích:
a) okresní kola  hlavní rozhodèí a rozhodèí disciplín musí mít kvalifikaci rozhodèího II. stupnì pro soutìe mládee, ostatní rozhodèí mohou být pomocní
rozhodèí
b) krajské kola  hlavní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího I. stupnì pro
soutìe mládee, rozhodèí disciplín a ostatní rozhodèí musí mít kvalifikaci
rozhodèího II. stupnì pro soutìe mládee,
c) Mistrovství  hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín a ostatní rozhodèí musí mít
kvalifikaci rozhodèího I. stupnì pro soutìe mládee.
3) Není-li pøítomen dostateèný poèet rozhodèích, mohou být povoláni jako pomocní
rozhodèí pøísluníci nebo pracovníci HZS, èlenové a zamìstnanci jednotek PO
nebo èlenové obèanských sdruení, kteøí sami soutìili nebo jsou pro tuto funkci
pøipravováni. Pomocní rozhodèí vak nemohou samostatnì rozhodovat ani ovìøovat rekordní výkony.
4) Rozhodèí mùe rozhodovat pouze v té funkci, pro kterou má poadovanou
kvalifikaci.
5) Rozhodèí mùe v tée disciplínì zastávat pouze jednu funkci.
6) Rozhodèí není povinen upozoròovat soutìící na závady náøadí pøed startem,
pokud se nejedná o zjevné poruení pravidel nebo neohroují-li zjevnì bezpeènost pøi pøípravì nebo provedení pokusu.
7) Rozhodèí jsou jednotnì ustrojeni a oznaèeni zpravidla viditelnou vizitkou. Zpùsob oznaèení urèí a zajistí poøadatel.
8) Rozhodèí mùe být ze své funkce na soutìi odvolán zejména pro nepøístojné
chování, je-li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonù
soutìících. Rozhodèí mùe být ze soutìe i vylouèen.
9) V pøípadì vylouèení rozhodèího ze soutìe je mu pozastaveno vykonávání funkce rozhodèího do rozhodnutí ÚORM (pokud se jedná o vylouèení ze soutìe MÈR),
$

nebo KORM (pokud se jedná o krajské nebo nií kola).
10) Jednotlivé ORM mohou rozhodnout o napomenutí rozhodèího, pozastavení èinnosti na dobu max. 1 roku nebo o odejmutí kvalifikace rozhodèího.

Rozhodèí disciplíny
1) Rozhodèí disciplíny je zkuený rozhodèí, který øídí prùbìh dané disciplíny.
V prùbìhu soutìe je podøízen hlavnímu rozhodèímu.
2) Rozhodèí disciplíny je odpovìdný za dodrování smìrnice. Rozhoduje o vech
%



1) Hlavní rozhodèí odpovídá za technické provedení soutìe, dodrení smìrnice
a OZ soutìe. Jmenuje jej poøadatel soutìe.
2) Hlavní rozhodèí navrhuje veliteli soutìe èasový rozpis soutìe, jako i zmìny
zaèátkù disciplín, ukáe-li se v prùbìhu soutìe potøeba tyto zmìny provést.
3) Rozhoduje o poètu a zaøazení rozhodèích, pokud tak ji neuèinil poøadatel
soutìe.
4) Nestaèí-li poèet rozhodèích k øádnému provedení soutìe, poádá velitele soutìe o pøidìlení potøebného poètu pomocných rozhodèích.
5) Vyskytnou-li se v prùbìhu soutìe nedostatky v èinnosti rozhodèích, mùe je
pøeøadit nebo odvolat z funkce, pøípadnì navrhnout veliteli soutìe jejich vylouèení ze soutìe.
6) Svolává porady rozhodèích, kde je seznamuje zejména s jejich zaøazením, úkoly,
èasovým rozpisem soutìe a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutìe
uvedeny.
7) Zpravidla nevykonává jiný úkol rozhodèího. Dohlíí na dodrování smìrnice
a OZ soutìe. Na zjitìné závady upozoròuje a poaduje jejich odstranìní
cestou rozhodèího disciplíny nebo velitele soutìe, pøípadnì vyuije svých
dalích pravomocí.
8) Rozhoduje o oprávnìní soutìících startovat v pøísluné disciplínì a soutìi.
Má právo urèit soutìícího k antidopingové zkouce a testu na alkohol.
9) Rozhoduje o místì a èasu opakování pokusu, který naøídil rozhodèí disciplíny.
10) Rozhoduje o zpùsobilosti drah, pøípadnì stadionu k uspoøádání èi pokraèování
soutìe (napøíklad pøi nezajitìní zdravotní sluby). Má právo soutì pøeruit
a trvají-li hrubé nedostatky, které mohou negativnì ovlivnit regulérnost soutìe
a zejména bezpeènost soutìících, navrhne veliteli soutìe ukonèení soutìe.
11) Má právo vylouèit soutìící (drustvo) ze soutìe za hrubé nebo úmyslné poruení pravidel, pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjitìní poití alkoholu
nebo pro nepøístojné chování soutìících nebo doprovodu.
12) Rozhoduje o protestech a odvoláních.
13) Rozhoduje o vech okolnostech, které se vyskytnou v prùbìhu disciplín, a které
smìrnice výslovnì neupravuje a o nich ji nerozhodl rozhodèí disciplíny.
14) Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny.
15) Pøi soutìích velkého rozsahu mùe hlavní rozhodèí urèit svého zástupce (pokud tak ji neuèinil poøadatel soutìe), který mu vypomáhá a v pøípadì jeho
nepøítomnosti jej zastupuje. Zástupce hlavního rozhodèího musí mít kvalifikaci
stanovenou v dané soutìi pro hlavního rozhodèího.

IV. Práva a povinnosti
pracovníkù soutìe

Hlavní rozhodèí

technických otázkách, které vzniknou v prùbìhu disciplíny, o nich není zøejmì
v této smìrnici ustanovení.
3) Podøízeným rozhodèím pøidìlí jednotlivé úseky, stanoví úkoly a pøipomene ustanovení pravidel pro pøidìlený úsek.
4) Pøed zaèátkem a v prùbìhu plnìní disciplíny je povinen pøekontrolovat a sledovat stav dráhy, pøekáky, startovní èáry a èasomíry. Zjitìné závady nechá
odstranit prostøednictvím hlavního rozhodèího velitelem soutìe.
5) Po skonèení pokusu potvrzuje jeho platnost.
6) Má právo vylouèit soutìícího (drustvo) z provádìní disciplíny za hrubé nebo
úmyslné poruení smìrnice a navrhnout hlavnímu rozhodèímu vylouèení soutìícího (drustva) ze soutìe pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjitìní
poití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìících nebo doprovodu.
7) Rozhoduje o protestech soutìících.
8) Má právo povolit soutìícímu (drustvu), kterému bylo prokazatelnì pøekáeno, opakování pokusu.
9) Nastanou-li v prùbìhu disciplíny takové okolnosti, e spravedlnost vyaduje, aby
disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se
opakuje tý den nebo druhý den, podle rozhodnutí hlavního rozhodèího, které
je koneèné.
10) Po skonèení disciplíny zùstane v prostoru startu do doby, v ní mùe být
podán protest nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu
disciplíny a pøedá ji hlavnímu rozhodèímu.
11) Pøi soutìích velkého rozsahu mùe hlavní rozhodèí urèit zástupce rozhodèího
disciplíny (pokud tak ji neuèinil poøadatel soutìe). Ten musí mít odpovídající
kvalifikaci pro rozhodování v dané soutìi. Podle pokynù rozhodèího disciplíny
se podílí na øízení disciplíny a pøípadì nepøítomnosti ho zastupuje.
Rozhodèí
1) Rozhodèí je v prùbìhu disciplíny podøízen rozhodèímu disciplíny.
2) Rozhodèí pozornì sleduje plnìní disciplíny na úseku (místì), který mu rozhodèí
disciplíny pøidìlil a informuje jej o poruení pravidel zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem. Po skonèení pokusu pøesnì informuje
rozhodèího disciplíny o poruení pravidel, který dle této informace rozhodne.
3) Pøed startem dalího pokusu signalizuje pøipravenost úseku bílým praporkem
nebo jiným smluveným signálem.
4) Rozhodèí setrvá na svém stanoviti po celou dobu plnìní disciplíny.
5) Pøed odchodem ze stadiónu odevzdá vechny vypùjèené pomùcky, které pouíval.
Startér
1) Startér dohlíí na soutìící na startu a rozhoduje o vech okolnostech spojených se startem pokusu. Je podøízen rozhodèímu disciplíny.
2) Kontroluje, aby soutìící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu
a správné dráze.
3) Pokud nebyl start proveden podle ustanovení smìrnice o startování, vrátí jej
zpìt druhým výstøelem nebo zapískáním na píalku. Vede pøehled o chybných
startech závodníkù.
&

4) Dohlíí, aby soutìící mìli pøed startem øádnì upevnìna startovní èísla a aby
jejich odìv, obuv a osobní výstroj odpovídala pøísluným pravidlùm. Zjitìné
závady a pøestupky proti pravidlùm ihned hlásí rozhodèímu disciplíny zvednutím
èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem, pokud je soutìící na
místì ihned neodstraní. Pokud soutìícího odstartuje se závadou na výstroji,
nemùe ho ji vrátit zpìt a není to dùvodem pro neplatnost pokusu.
5) Není-li provedeno losování drah napøed, provádí losování drah na stadiónu
pøed startem.
6) Plnìním úkolù uvedených v pøedchozích odstavcích 2 a 4 mùe startér povìøit
svého pomocníka. Pøi vìtích soutìích mùe mít startér i nìkolik pomocníkù.
1) Závodèí obdrí od rozhodèího disciplíny startovní listiny, svolává soutìící na
urèená shromaditì a zavádí je na start. Je podøízen rozhodèímu disciplíny.
2) Závodèí na startu se starají o to, aby soutìící podle startovní listiny mìli
správná startovní èísla, ta aby byla pevnì upevnìna, a aby byli obleèeni
v pøedepsané výzbroji.
3) Pomáhají startérovi pøi losování drah.
4) Zjitìné závady signalizují startérovi praporkem.
5) Nejsou-li závodèí na start ustanovení, vykonává jejich funkci pomocník startéra
nebo startér sám.
6) Pøi vìtích soutìích mùe mít i nìkolik pomocníkù.
Rozhodèí v cíli rozhodují:
o poøadí v nìm soutìící ukonèili pokus
zda má závodník napojenou proudnici
zda závodník donesl do cíle výstroj a výzbroj, se kterou odstartoval
Rozhodèí v cíli by nemìl vykonávat souèasnì funkci èasomìøièe.
Rozhodèí v cíli musí být umístìn v cílové rovince ve vzdálenosti nejvíce pìt
metrù od cílové èáry. Aby mìl dobrý pøehled, mùe se pro nìj zøídit vyvýené
stanovitì.
6) Poèet rozhodèích v cíli se øídí poètem drah. Doporuèuje se, aby jeden rozhodèí
rozhodoval o prvním soutìícím, druhý o druhém atd.
1)
2)
3)
4)
5)

Èasomìøièi, mìøení a urèování èasu
1) Za mìøení èasù dosaených v jednotlivých disciplínách odpovídá hlavní èasomìøiè. V prùbìhu plnìní disciplíny je podøízen rozhodèímu disciplíny.
2) Èasomìøièi a zapisovatel podléhají hlavnímu èasomìøièi. Ten jim pøidìlí jednotlivé dráhy, stanoví úkoly a pøipomene pravidla pro mìøení výkonù soutìících.
Hlavní èasomìøiè provádí zejména:
a) kontrolu funkènosti stopek nebo elektrické èasomíry pøed zahájením plnìní
disciplíny,
b) potvrzení pøipravenosti èasomìøièù nebo elektrické èasomíry k dalímu mìøení rozhodèímu disciplíny,
'



Rozhodèí v cíli

IV. Práva a povinnosti
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Závodèí na start

c) kontrolu a záznam namìøených èasù vech èasomìøièù a vydává pokyn ke
zruení namìøených èasù,
d) stanovení a pøedání platného (úøedního) èasu po kadém pokusu zapisovateli,
e) výmìnu èasomìøièe v pøípadì zjitìní nepøesností v jeho mìøení,
f) vykonává zároveò funkci náhradního èasomìøièe. Pokud v nutném pøípadì
nezastupuje nìkterého z èasomìøièù, je jím namìøený èas èasem kontrolním
a nemùe být zaznamenán do výsledku.
3) Èas lze mìøit ve vech disciplínách ruènì pomocí stopek nebo elektrickou èasomírou.
4) Elektrickou èasomíru lze pouít, pokud umoní mìøení výkonù ve vech drahách mìøené disciplíny. Mìøení èasu elektrickou èasomírou je povinné pøi republikových, mezinárodních a jiných urèených soutìích.
5) Pøi mìøení èasu elektrickou èasomírou postupuje hlavní èasomìøiè, obsluha
èasomíry a poøadatel dle technických podmínek a návodu pro mìøení touto
èasomírou.
6) Pøi selhání elektrické èasomíry rozhodne hlavní rozhodèí po dohodì s velitelem
soutìe o dalím postupu.
7) Èas se mìøí od záblesku pistole (kouøe) do okamiku:
a) kdy kterákoli èást tìla soutìícího protne cílový pásek, nebo dostihne-li
svislou rovinu poloenou kolmo okrajem cílové èáry bliím startu nebo protneli cílový paprsek elektrické èasomíry
b) signalizace obou terèù (pøi elektrickém mìøení dle technických podmínek
této èasomíry) pøi poárním útoku
8) Se zpùsobem ukonèení mìøení èasu pøi pouití elektrické èasomíry musí být
soutìící seznámeni nejpozdìji pøed zahájením disciplíny.
9) Ruènì mìøí èas soutìícího zpravidla tøi, nejménì vak dva èasomìøièi nezávisle na sobì. Své namìøené èasy si zapíí, ani by o nich pøedem mluvili a pøedají
je hlavnímu èasomìøièi. Namìøený èas zruí a na pokyn hlavního èasomìøièe.
10) Úøední èas se urèuje z namìøeného èasu dle tìchto pravidel:
a) pøi ruèním mìøení s pøesností 1/10 (pokud není pouito stopek, které umoòují mìøení s pøesností 1/100 s) a pøi elektrickém mìøení s pøesností 1/100 s.
Èas namìøený elektrickou èasomírou je zároveò úøedním èasem,
b) zastaví-li se ruèièka analogových stopek mezi dvìma èárkami, které udávají
èas, platí vdy horí èas. Pouije-li se stopek s pøesností 1/100 s, platí
namìøený èas.
c) souhlasí-li èas dvou ze tøí stopek, je èas zaznamenaný touto dvojicí stopek
èasem úøedním,
d) rozchází-li se èas vech tøí stopek, úøedním èasem je èas zaznamenaný stopkami ukazujícími støední èas,
e) byl-li èas zmìøen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horí èas za
èas úøední.
11) V pøípadì selhání elektrického mìøení a dokonèení mìøení disciplíny stopkami,
platí vdy jednotlivé namìøené èasy, tzn. èasy namìøené el. mìøením zùstávají
v platnosti a u pokusù, které nebylo mono zmìøit el. mìøením se vyhodnotí
úøední èas dle odst. 10 písm. c), d) a e)



12) Vrchní èasomìøiè stanoví po skonèení kadého pokusu úøední èasy a zapisovatel
je zapíe do záznamu èasu, rovnì vak vechny èasy, které byly èasomìøièi
namìøeny.
1) Zapisovatel je zpravidla pomocníkem hlavního èasomìøièe. Zapisuje èasy namìøené èasomìøièi v jednotlivých pokusech a úøední èasy dle pokynù hlavního
èasomìøièe. Úøední èasy dosaené v jednotlivých pokusech a potvrzené rozhodèím disciplíny pøedává zpravidla radiostanicí sèítací komisi a hlasateli.
2) Zapisovatel obdrí od rozhodèího disciplíny záznamníky èasù se jmény a èísly
soutìících nebo drustev.
3) Po ukonèení disciplíny pøedá záznamy èasù rozhodèímu disciplíny.
4) Vechny záznamy èasù musí být podepsány zapisovatelem a rozhodèím disciplíny.
Sèítací komise

Odvolací komise
1) Odvolací komise rozhoduje o vech odvoláních, o kterých nerozhodl hlavní rozhodèí.
2) Rozhoduje na místì a její rozhodnutí je koneèné.
3) Odvolací komise je tøíèlenná. Tvoøí ji hlavní rozhodèí, náèelník tábu a velitel
soutìe.
4) Odvolací komise rozhoduje vìtinou hlasù.
5) Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou ve smìrnici jasnì popsány a vyadují si delí èas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodèí jménem odvolací komise dodateènì, nejpozdìji do zahájení následující disciplíny, pøípadnì do
vyhláení výsledkù. Po dobu jednání odvolací komise mùe být soutì hlavním
rozhodèím pøeruena a na jednání komise mohou být povolány dalí zainteresované osoby.
Protesty
Protesty lze podávat pouze proti pokození a hodnocení vlastního soutìícího,
proti úèasti jiného soutìícího v soutìi a proti výsledkùm soutìe.
Protesty soutìících podává zásadnì vedoucí drustva, jeho soutìícího se pokození týká.




1) Èinnost sèítací komise øídí její vedoucí, který je podøízen hlavnímu rozhodèímu.
2) Sèítací komise:
a) zaznamenává èasy soutìících v jednotlivých pokusech a disciplinách soutìe,
b) provádí hodnocení výkonù soutìících podle smìrnice a OZ soutìe,
c) zpracovává dílèí a celkové výsledkové listiny a po odsouhlasení pøísluným
rozhodèím je zveøejòuje a pøedává urèeným úèastníkùm soutìe.
d) po ukonèení kadé disciplíny pøedá zápis o výsledcích k podepsání rozhodèímu disciplíny a pøedá jej hlavnímu rozhodèímu.
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Zapisovatel

Protesty se podávají písemnì:
a) rozhodèímu disciplíny
l do 10 minut od ukonèení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, prùbìhu nebo hodnocení pokusu
l do 10 minut od ukonèení disciplíny, týká-li se sporná otázka prùbìhu disciplíny;
b) hlavnímu rozhodèímu
l pøed zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka úèasti drustva èi
jednotlivce v soutìi
l do 10 minut od zveøejnìní oficiálních výsledkù, jsou-li spornou otázkou tyto
výsledky
Protest se musí bezprostøednì týkat vlastního drustva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, mùe podat písemnì a 2 odvolání vdy do 10 minut po
pøevzetí rozhodnutí:
a) hlavnímu rozhodèímu prostøednictvím rozhodèího disciplíny, který o protestu
rozhodl
b) odvolací komisi prostøednictvím hlavního rozhodèího, který rozhodl o protestu
nebo prvém odvolání, ve sloení: hlavní rozhodèí, náèelník tábu a velitel soutìe.
Rozhodnutí o zpùsobu øeení protestu nebo odvolání musí být vdy písemné. Ten
kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo
odvolání podáno. Na podání musí být vdy uveden èas pøevzetí a pøedání protestu
nebo odvolání s podpisem toho, kdo jej pøijal.
Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu pøímo na místì soutìe, není dalí odvolání a její rozhodnutí je koneèné.
Protest nebo odvolání lze vzít zpìt pouze pøed zahájením jeho projednávání rozhodèím disciplíny, hlavním rozhodèím nebo odvolací komisí.
Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpìt a soutìící musí rozhodnutí o protestu splnit.
Hodnocení a odmìny
Za umístìní v jednotlivých disciplínách se pøidìlují soutìícímu drustvu a jednotlivcùm body podle následujícího vzoru:
1. místo = 1 bod
2. místo = 2 body
3. místo = 3 body atd.
O celkovém poøadí rozhoduje mení souèet bodù za umístìní v jednotlivých disciplínách. V pøípadì shodného souètu bodù za umístìní u dvou nebo i více soutìících
drustev rozhoduje o celkovém poøadí lepí umístìní v disciplínì podle následujícího
poøadí:
1. poární útok
2. tafeta 4x 100 m s pøekákami
3. bìh na 100 m s pøekákami
4. závod poárnické vestrannosti
5. test z poární ochrany

Pøi shodném èase v disciplínì se soutìním drustvùm pøidìluje stejný poèet bodù
za umístìní v dané disciplínì, následující poèet pøidìlených bodù (poøadí) je
o tolik vyí, kolik drustev dosáhlo shodného èasu. Vzor: 1. místo = SDH Jílové,
2. místo = SDH Hronov, 2. místo = SDH Království, 4. místo = SDH Louky apod.
Nedosáhne-li alespoò pìt èlenù drustva platných èasù v disciplínì bìh na 100 m
s pøekákami nebo nedosáhne-li drustvo alespoò jednoho platného èasu
v disciplínách tafeta 4x 100 m s pøekákami, poární útok nebo ZPV, bude jeho
pokus v dané disciplínì hodnocen jako neplatný.
Soutìní drustva nebo jednotlivci, jejich pokus na disciplínì byl hodnocen
jako neplatný, se v hodnocení této disciplíny zaøadí pøed soutìní drustva, která
k plnìní disciplíny nenastoupila a obdrí body za umístìní následující za posledním
z drustev s platným pokusem.
Soutìící drustva se hodnotí pøi omluvení neúèasti bodovì jako poslední z poètu
pøihláených kolektivù. Soutìící drustva jsou vylouèena z hodnocení celoroèní
èinnosti v pøípadì hrubého poruení káznì.
Na úrovni okresního a vyích kol soutìe budou ocenìni tøi nejlepí v pøísluné
kategorii.
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Vítìzem kola je drustvo nebo jednotlivec, jen má nejnií souèet bodù za umístìní.

Finanèní a materiální zabezpeèení

Zodpovìdnost, bezpeènostní opatøení, pojitìní úèastníkù
1) Vedoucí drustva i jednotlivce musí být starí 18 let a po celou dobu celoroèní
èinnosti (schùzky, tréninky, výlety a dalí akce) plnì odpovídá v rozsahu daném
zákonnými pøedpisy a vìkem svìøencù za kázeò a bezpeènost èlenù kolektivu
a jednotlivcù. Ve vech kolech soutìe odpovídá za kompletní odevzdání pøedepsané dokumentace i za vekerou èinnost vech èlenù drustva.
2) Organizátoøi dorosteneckých soutìí jsou povinni pøipravit materiálnìtechnické zabezpeèení vech soutìí podle této smìrnice a respektovat poadavky bezpeènosti práce. O organizaèních otázkách jsou povinni v potøebném rozsahu
informovat vechny úèastníky soutìe vydáním organizaèního zabezpeèení.
3) Pøi kadé akci v rámci celoroèní èinnosti jsou dorostenci (ky) i jejich vedoucí
pojitìni na základì pojistných smluv sjednaných SH ÈMS a na základì registrace u OSH pøed zahájením daného roèníku.
Celoroèní èinnost
Je zaznamenávána v kronice kolektivu, která je zpravidla pøedkládána pøi jarní
èásti okresního kola. Pøed zahájením kadého roèníku zde bude uveden jmenný
seznam èlenù.
!



Obvodová a okresní kola hradí a materiálnì zabezpeèí podle finanèních moností
organizátoøi ze svého rozpoètu. Je moné poádat pøísluné orgány a organizace
o poskytnutí sponzorských darù a pøíspìvkù.
Vyí kola dorosteneckých soutìí hradí ze svého rozpoètu SH ÈMS. Soutìe dorostu se po stránce materiálnì technické zabezpeèují v úzké spolupráci s pøíslunými
Hasièskými záchrannými sbory.

Zamìøení èinnosti
Èinnost dorosteneckých drustev a jednotlivcù je zamìøena na pìt základních
oblastí:
1) výchovná oblast  cílem je výchova k dobrovolné práci, k znalosti historie
a souèasnosti poární ochrany, k pomoci pøi mimokolní práci s mladými hasièi.
Dále je cílem uèit mláde dorosteneckého vìku vyuívat svùj volný èas systematicky a vést ji k samostatnosti, pocitu osobní odpovìdnosti a zodpovìdnosti k ostatním èlenùm kolektivu.
2) oblast poární ochrany  cílem je získat znalosti z poární ochrany, pøipravit se
na aktivní èinnosti jak v oblasti preventivnì výchovné, tak i operativnì technické, zúèastòovat se soutìí, prakticky si ovìøit znalosti, vìdomosti, dovednosti
a návyky
3) oblast sportovní  cílem je formou zájmové tìlesné výchovy zvyovat fyzickou
pøipravenost, vytrvalost, rychlost a obratnost. Spolupracovat s ostatními sportovními a mládenickými organizacemi, poøádat vlastní sportovní akce a zúèastnit se sportovních akcí ostatních organizací.
4) oblast kulturnì spoleèenské zájmové èinnosti  cílem je pùsobit na harmonický
rozvoj mladé osobnosti vhodnými formami (kulturní akce, poøádání her a diskoték s výchovným zamìøením, pøíprava kulturních vystoupení na významná výroèí v SDH).
5) oblast veøejnì prospìné èinnosti  cílem je pùsobit na spoluodpovìdnost za
vytváøení a ochranu hodnot a podílet se na tvorbì a udrování ivotního prostøedí. Spoleèným vytváøením hodnot pùsobit na osobní vztah ke spoleènému
i osobnímu majetku a jeho ochranì.
Limity pro získání výkonnostních tøíd
Soutìící, kteøí ve vyích kolech (krajské, republikové) dosáhnou v disciplínì
bìh na 100 m s pøekákami stanoveného výkonnostního limitu, získávají pøíslunou
výkonnostní tøídu.
Pro jednotlivé kategorie se stanovují tyto výkonnostní limity:
I. výkonnostní tøída
II. výkonnostní tøída
III. výkonnostní tøída

dorostenci
17,80
18,30
19,00

dorostenky
18,80
19,30
20,00

Výkonnostní tøídu lze splnit i v rámci soutìí schválených ÚORM pro získání výkonnostních tøíd. Seznam soutìí bude zveøejnìn na stránkách www.dh.cz spolu se
zveøejnìním schválených pøestupù. O zaøazení soutìe do tohoto seznamu musí
poøadatel poádat písemnì ÚORM do 31. 3. pøísluného kalendáøního roku.
Doping
1. Pouívání drog, zakázaných látek, zakázaných postupù a alkoholu se pøísnì
zakazuje.
"

Vylouèení ze soutìe





Zakázané látky jsou uvedeny v Seznamu 1, který je souèástí pøedpisu Postup provádìní dopingových kontrol vedený, doplòovaný
a upravovaný Dopingovou komisí Èeského atletického svazu. Pod pojem zakázaná látka spadá i metabolit takovéto látky.
Pojem zakázaný postup zahrnuje zejména krevní doping a pouití metod, které mìní sloení a vìrohodnost vzorkù pøi dopingové zkouce.
Zakázané postupy jsou uvedeny v Seznamu 2, který je souèástí pøedpisu Postup provádìní dopingových kontrol.
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Soutìící (drustvo) mùe být vylouèen ze soutìe:
1) pro nepøístojné chování vùèi rozhodèím a poøadatelùm, je-li pod vlivem alkoholu
nebo zakázaných látek, pøi pozitivním výsledku antidopingové zkouky nebo
nedostaví-li se ve stanovené lhùtì k antidopingové zkouce èi testu na alkohol,
2) pouije-li jiného náøadí, ne které pøedal ke kontrole, anebo dodateènì upraveného,
3) startuje-li nìkterý èlen drustva pod jiným startovním èíslem, ne mu bylo
pøidìleno,
4) prokáe-li se, e nesplòuje podmínky prezence uvedené v tìchto smìrnicích.
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2. Poruení pravidel o dopingu nastane, jestlie:
a) v tkáni nebo tìlní tekutinì soutìícího byla zjitìna pøítomnost zakázané
látky10),
b) soutìící uil nebo tìil ze zakázaného postupu11),
c) soutìící pøiznal, e pouil nebo tìil z uití zakázané látky nebo zakázaného postupu.
3. Je povinností kadého soutìícího dbát, aby se do jeho tìlesných tkání a tekutin
nedostaly zakázané látky.
4. Hlavní rozhodèí nebo rozhodèí disciplíny mají právo vybrat nìkteré soutìící
k antidopingové zkouce a testu na alkohol
5. Vichni vybraní soutìící, kteøí se k dopingové kontrole nedostaví ve stanovené lhùtì, odmítnou se jí podrobit nebo jejich dopingová zkouka, popø. test na
alkohol bude pozitivní, budou ze soutìe vylouèeni a jejich výsledky anulovány.
6. Soutìící je oprávnìn odmítnout poskytnutí krevního vzorku pouze tehdy, pokud nejsou dodreny povinné postupy a bezpeènostní opatøení uvedená v pøedpise Postup provádìní dopingových kontrol.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Povrch drah
1) Vechny technické disciplíny mohou být provádìny na drahách s pevným povrchem zemitým, travnatým, kvárovým nebo z jiných k tomu pouívaných materiálù. Pro bìecké disciplíny se nedoporuèuje povrch asfaltový a betonový.
2) Krajské, republikové a mezinárodní soutìe se provádìjí zpravidla na povrchu
kvárovém, nebo kvalitativnì srovnatelném a nebo na povrchu vyí kvality,
s výjimkou disciplíny poární útok.
3) Povrch dráhy mùe být se souhlasem hlavního rozhodèího chránìn proti pokození v exponovaných místech, zejména v místech styku s pouívaným náøadím nebo pøekákami a v prostoru nádrí na vodu. Celková tlouka ochranné vrstvy nesmí pøesahovat 12 mm. Ochranná vrstva nesmí zhorovat adhezní podmínky pro bìh soutìících a musí být spolehlivì pøipevnìna k povrchu
dráhy.
Bìecká tra a jednotlivé dráhy
1) Standardní délka bìecké trati je 400 m, má dvì rovinky a dvì zatáèky. Nejedná-li se o dráhu s travnatým povrchem, musí být vnitøní okraj ohranièen obrubníkem z vhodného materiálu, asi 50 mm vysokým a 50 mm irokým. Obrubník
mùe být nadzvednut, aby pod ním mohla z povrchu dráhy volnì odtékat voda,
ale jeho horní okraj nesmí být výe ne 65 mm nad povrchem dráhy.
2) Dráha s travnatým povrchem bez obrubníku musí mít vnitøní okraj bìecké
trati vyznaèen èarou 50 mm irokou, opatøenou praporky vzdálenými od sebe po
5 m. Praporky musí být na èáøe umístìny tak, aby bránily soutìícím bìet po
èáøe. Jsou naklonìny v úhlu 60o od zemì smìrem od dráhy. Vhodné jsou praporky rozmìrù 25 x 25 cm umístìné na erdi dlouhé 45 cm.
3) Délka bìecké trati musí být mìøena 0,20 m od hrany obrubníku smìrem do
dráhy. Tam, kde bìecká tra není vymezena obrubníkem, musí se mìøit ve
vzdálenosti 0,20 m od èáry oznaèující vnitøní (levý) okraj prvé dráhy.
4) Délka bìecké trati ostatních drah se mìøí ve vzdálenosti 0,20 m od vnìjích
okrajù èar pøedchozích vlevo umístìných drah. Vnìjí (pravá) èára je zahrnuta
do stanovené íøky dráhy.
5) Pøi mìøení bìecké trati musí být provedena dvì mìøení, která se od sebe
nesmí liit o více ne 0,0003 x L + 0, 01 m, kde L je délka trati v metrech.
Z tohoto výpoètu plyne nejvyí pøípustný rozdíl mezi dvìma mìøeními:
a) pro 100 m ........................................ 0,04 m,
b) pro 400 m ........................................ 0,13 m.
6) Pøi vech bìzích v disciplínì bìh na 100 m s pøekákami a tafeta 4x 100 m
s pøekákami musí kadý závodník bìet v samostatné dráze iroké 2,42,5
m. Vechny dráhy musí být stejnì iroké. V disciplínì tafeta 4x 100 m s pøekákami s drahou uí jak 2,5 m se v pøimìøené délce dráhy, kde soutìící z domeèku
seskakují, vyznaèí rozíøení dráhy na 2,5 m. Bìhá se smìrem doleva. V niích
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kolech a jiné soutìi se pøipoutí nestandardní uspoøádání bìecké trati, které
stanoví dle místních podmínek poøadatel v organizaèním zabezpeèení soutìe.
7) Dráhy musí být èíslovány tak, e levá (vnitøní) dráha pøi pohledu ve smìru bìhu
má v prvém pokusu èíslo 1.
8) V pøípadì pouití více drah se pro druhé pokusy dráhy mìní, tak e se startující
posouvají doprava (viz obr.)

1) Start a cíl dráhy se oznaèují bílou, 5 cm irokou èárou, vedenou kolmo k vnitønímu okraji dráhy. íøka startovní èáry se zapoèítává do délky dráhy. Cílová èára
se do délky dráhy nezapoèítává. Dva bílé kùly cca 1,4 m vysoké a 8 x 2 cm
iroké, oznaèující konec cílové èáry, se umisují vnì drah nejménì 30 cm od
okraje dráhy. Mohou být nahrazeny konstrukcí pro èasomíru.
2) Poøadatel krajské, republikové a mezinárodní soutìe musí zajistit soutìícím
monost pouití startovních blokù. Soutìící mùe pouít té startovní bloky
vlastní. Startovní bloky musí být tuhé konstrukce, musí umoòovat rychlé
a snadné upevnìní i odstranìní tak, aby co nejménì pokodily dráhu. Ukotvení
startovních blokù nesmí bìhem startu dovolit ádný pohyb.
3) Pro disciplínu tafeta 4x 100 m s pøekákami musí být cíl vech drah v jedné
rovinì. Délka dráhy je proto mìøena od cílové èáry ke startovní èáøe.

V. Technické podmínky

Start a cíl

Náøadí



Pøíloha è. 4 k vyhláce è. 255/1999 Sb., ve znìní vyhláky è. 456/2006 Sb.
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1) Pøenosné motorové støíkaèky, dalí náøadí pouívané ve vech disciplínách
a osobní výstroj musí být schváleného druhu, nebo odpovídat poadavkùm uvedeným v této smìrnici.
2) Soutìící pouívají pøi soutìích zpravidla vlastní pøenosné motorové støíkaèky
(dále jen motorové støíkaèky) a dalí náøadí, pokud poøadatel soutìe nerozhodne jinak (napø. urèením pouití jednotné motorové støíkaèky v OZ soutìe).
3) Poøadatel mùe v propozicích soutìe urèit, které náøadí zajistí sám a zpùsob
jejich pøidìlení soutìícím (napøíklad losování), pøípadnì které náøadí pøevezme
od soutìících, zpùsob jejich kontroly a pouití (napøíklad dle losování). To se
týká zejména motorových støíkaèek, pøetlakových ventilù a proudnic na PÚ.
4) Mohou být pouity motorové støíkaèky, které se podle technických podmínek10)
pøiøazují podle velikosti èerpadla a do skupiny PS 16 nebo s poárním èerpadlem do velikosti 10/1500 podle ÈSN EN 10281. Na motorových støíkaèkách
nesmí být provádìny ádné technické úpravy odporující bezpeènosti práce, tech-

nickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spoutìèe. Je povoleno pouití
savicového nástavce nebo pøechodu.
5) Pro zajitìní regulérnosti disciplíny poární útok a zamezení úprav motorových
støíkaèek odporujících technickým podmínkám výrobce, které výslednì sniují
ivotnost a pouitelnost tìchto støíkaèek u zásahu, je nutno povinnì pouít pøetlakového ventilu. Pøetlakový ventil musí být nastaven na tlak 1,2 MPa a toto
nastavení musí být zabezpeèeno proti zmìnì nastavené hodnoty po celou dobu
soutìe. Pøed startem kadého soutìního drustva zkontroluje rozhodèí neporuenost aretace, pøípadnì nastavení ventilu.
6) Závady, které vznikly na náøadí pøivezeném soutìícím (drustvem), neopravòují k opakování pokusu a nebudou pøi protestu uznány.
7) Závady, které vznikly na pøekákách nebo náøadí, které dodal poøadatel, a bude
proti nim podán protest, budou posouzeny. Bude-li protest shledán oprávnìným,
bude povoleno opakování pokusu.
8) V prùbìhu soutìe, nejpozdìji do 10 minut po ukonèení pokusu, mùe rozhodèí
nebo povìøený technický pracovník provést kontrolu motorové støíkaèky a dalího náøadí za úèelem ovìøení technických parametrù náøadí daných výrobcem
nebo tìmito pravidly. Soutìící je povinen na vyádání rozhodèích pøedat ve
stanoveném èase náøadí k této kontrole.
9) Provede-li rozhodèí nebo povìøený technický pracovník tuto kontrolu po provedení pokusu a zjistí-li, e kontrolované náøadí má nevyhovující parametry, bude
tento pokus prohláen za neplatný.
10) Provede-li rozhodèí nebo povìøený technický pracovník tuto kontrolu pøed provedením pokusu a prokáe se, e soutìící (drustvo) pouil (o) v pokusu jiné
náøadí ne to, které bylo rozhodèím nebo povìøeným technickým pracovníkem
kontrolováno, pøevzato a oznaèeno, bude soutìící (drustvo) potrestán (o) vylouèením ze soutìe.
Mìøení a váení
1) Vechny rozmìry drah a náøadí se mìøí ocelovým pásmem, ocelovým metrem,
posuvným mìøítkem, nebo jiným cejchovaným mìøidlem. Hmotnost náøadí se
váí cejchovanou váhou, objem se mìøí cejchovaným mìøidlem.
2) Rozmìry jsou udávány v metrech, centimetrech, milimetrech. Hmotnost je udávána v kilogramech, objem v litrech.
3) Èas se mìøí v sekundách podle pravidla o mìøení èasu.
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Pokus
1) Poèet pokusù v jednotlivých disciplínách mùe být podle rozhodnutí poøadatele
rozíøen.
2) Pokus je platný, splnil-li soutìící (drustvo) vechny pøedepsané úkony. Nesplní-li soutìící vechny pøedepsané úkony, nedonese-li soutìící do cíle stanovené náøadí (náøadí musí po celou dobu pokusu splòovat podmínky, popsané
u kadé disciplíny v èlánku Materiální zabezpeèení) a neukonèí-li pokus v pøedepsané osobní výstroji, ve které odstartoval, pokus je neplatný.
3) Pokus mùe být opakován, pokud jej soutìící nemohl provést pro technickou
závadu pøekáek, èasomíry, nebo náøadí, které poskytl poøadatel, nebo bylo-li
mu v provedení pokusu bránìno jiným soutìícím nebo úèastníkem soutìe,
nebo náøadím jiného soutìícího.
4) V pøípadì povolení opakování pokusu se stanovuje min. èas mezi provádìnými
pokusy na 10 min. (pokud se hlavní rozhodèí soutìe nedohodne s vedoucím
nebo jednotlivcem jinak).
5) Dosaený výkon není platný, nedosáhl-li ho soutìící (drustvo) v øádném pokusu bìhem soutìe a nepouil-li náøadí odpovídajícího smìrnici. Dalí podrobnosti
o neplatnosti pokusu jsou uvedeny u jednotlivých disciplín.
6) Soutìícímu nesmí být pøi pokusu poskytnuta jakákoliv pomoc.
7) Povzbuzení soutìících mimo hleditì nebo jejich vedení je zakázáno a mùe mít
za následek neplatný pokus soutìícího.
8) Soutìícímu (drustvu) nesmí být povolen pokus, který z vlastní viny zamekal.
9) Zraní-li se soutìící v prvém pokusu bìhu na 100 m s pøekákami a nemùe
pokraèovat ve druhém pokusu, nemùe v nìm být nahrazen jiným èlenem drustva.
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Startování
1) Start se povoluje nízký i vysoký.
2) Startovat se mùe ze startovních blokù i bez nich. Pøi tafetì mùe startovat ze
startovních blokù jen první soutìící. V disciplínì poární útok se startovní
bloky nepouívají.
3) Startér, pomocník startéra nebo povìøená osoba umístí kadého soutìícího
v jeho pøísluné dráze.
4) Po povelech startéra Na místa! a Pøipravte se! zaujmou soutìící místo pøed
startovní èárou. Startér nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutìící nedotýkal rukama ani nohama startovní èáry ani dráhy za ní. Ruce soutìícího mohou pøesahovat pøes startovní èáru jen u disciplíny tafeta 4x 100 m
s pøekákami, pokud se dotýkají pouze ebøíku. Zjistí-li pomocník startéra jakoukoliv závadu, musí dát startérovi znamení.
5) Na povel Pozor! zaujmou soutìící koneèné startovní postavení. Pokus je odstartován výstøelem z pistole, avak teprve tehdy, kdy jsou soutìící na svých
stanovitích v klidu.

VI. obecné zásady
provedení disciplín

VI. OBECNÉ ZÁSADY PROVEDENÍ DISCIPLÍN

6) Musí-li startér z jakýchkoliv dùvodù oslovit soutìícího pøed výstøelem z pistole,
pøeruí start povelem Zpìt! a soutìící odejdou na shromaïovací (pøípravnou) èáru a start se opakuje.
7) Vichni soutìící musí na povel Pozor! okamitì a bez prodlení zaujmout koneèné startovní postavení. Neuposlechnutí tìchto povelù v pøimìøeném èase se
povauje za chybný start. Jestlie soutìící po povelu Pozor! jakkoliv ruí ostatní startující, mùe se to povaovat za chybný start. Opustí-li soutìící své místo
rukou nebo nohou pøed výstøelem, povauje se to za chybný start.
8) Soutìící (drustvo), který zavinil chybný start, musí být napomenut. Zavinil-li
soutìící (drustvo) dva chybné starty, musí být z pokusu vylouèen.
9) Následují-li dalí soutìící soutìícího, který zavinil chybný start, napomene
startér pouze toho, který chybný start zavinil. Pokud se start nezdaøí vlivem
vnìjích okolností, nebude napomenut nikdo.
10) Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým výstøelem nebo zapískáním.
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VII. SOUTÌNÍ DISCIPLÍNY
POÁRNÍ ÚTOK
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MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ
 ploina pro pøenosnou motorovou støíkaèku a náøadí o rozmìrech 2 x 2 m
a výce 0,1 m pøípadnì s podlokou pod pøívodní vedení ve formì gumových
nebo textilních bìhounù (podloka nemusí být pro vechna drustva jednotná, drustvo mùe pouít i vlastní). Vekeré náøadí kromì savic nesmí pøesahovat pøes její okraje. Savice se nesmìjí dotýkat zemì. Smí být pouito jen
náøadí pro poární útok.
 nádr na vodu  stìny vysoké 0,8 m a nejmení obsah 1000 litrù. Nádr mùe
být z jakéhokoliv materiálu bez ostrých hran. Vnitøek nádre musí být bez
pøekáek, o které by se mohlo zachytit pouité náøadí.
 2 terèe pro poární útok  tít o rozmìrech 50 x 50 cm, s otvorem o prùmìru 50
mm uprostøed, ve výi 1,60 m nad zemí. Na zadní stranì títu je nádrka o obsahu
15 litrù. Terè musí signalizovat po naplnìní 10 litrù vody. Terèe mohou být mechanické nebo elektrické. Elektrické jsou konstruovány tak, aby pøed zahájením disciplíny a po ukonèení pokusu mohla být provedena kontrola vyprázdnìní nádrky
a mnoství vody, které je nutné k sepnutí signalizace terèù.
 Náøadí pro poární útok: (pokud není uvedeno jinak, je povinné)
1 ks pøenosná motorová støíkaèka
2 ks savic 2,5 m ± 0,05 m dlouhé, prùmìru 110 mm se roubením, pøièem pøípadné
pouití tìsnících O kroukù nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou støíkaèku roubováním (pro obvodní a okresní kolo soutìí se pøipoutí 4 ks
savic 1,6 m dlouhých, prùmìr 110 mm se roubením, spojené do dvou dílù),
1 ks sací ko 110 mm s funkèním zpìtným ventilem
3 ks tlakových poárních hadic (dále jen hadice) B, prùmìru 75 mm po celé délce,
izolované, min. délka 19 m, íøka ploché hadice B min. 113 mm, dorostenky
pouijí 2 ks výe uvedených hadic B,
1 ks tøícestný rozdìlovaè s vøetenovým nebo kulovým uzávìrem,
4 ks hadic C, prùmìru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, íøka ploché
hadice C min. 79 mm,
2 ks proudnic C, prùmìr výstøikové hubice 12,5 mm ± 0,1 mm, maximální délky
(vèetnì pùlspojky bez ozubu) 450 mm (jednotné, dodává poøadatel)
2 ks klíèe na spojky (nejsou povinnou souèástí),
1 ks pøetlakový ventil B (prùmìr vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximální
tlak 1,2 MPa v dopravním vedení a pøísluenství pøetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základnu. Pøísluenství pøetlakového ventilu mùe
sestávat:
 ze zaøízení, které pøetlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlaèném
hrdle motorové støíkaèky
 z pøechodu B/C

VII. Soutìní disciplíny
 poární útok

V poárním útoku soutìí 7 èlenù. Kadé drustvo má monost jednoho pokusu.

 ze speciálního kolena B nebo C
 z odvádìcí hadice B nebo C
 ze zaøízení pro aretaci nastavených hodnot na pøetlakovém ventilu
Nastavení pøetlakového ventilu musí být zabezpeèeno proti zmìnì nastavených hodnot po celou dobu soutìe. Obtok pøetlakového ventilu mùe být
redukován max. spojkou nebo kolenem 75/52. Je zakázáno jakýmkoliv jiným
zpùsobem redukovat prùmìr obtokového vedení. Koleno obtoku musí být nastaveno do smìru odvádìcí hadice a ta nesmí být pøekroucená ani zlomená.
Pøi pøípravì základny nesmí tedy být obtoková hadice pøeloena a zastrèena
napø. pod stroj, pod základnu apod.
l
l
l
l
l
l

Poøadatel dodává (pokud není v propozicích urèeno jinak):
ploinu o rozmìrech 2 x 2 m a výce 0,1 m
nádr na vodu
terèe
pøetlakový ventil
1 ks hadice B 75 na odpadní vodu
2 ks proudnic
Poøadatel mùe v propozicích urèit, e zajistí i dalí náøadí, uvedené výe.

VZDÁLENOSTI PØI POÁRNÍM ÚTOKU
Osa ploiny od Osa ploiny od Hranice støíkání
Èelo terèù
Èelo nádre
èelní startovní boèní startovní od osy ploiny od hranice støíkání na vodu od okraje
èáry [m]
èáry [m]
[m]
[m]
ploiny [m]
10
10
90
5
4
Viz obr. str. 31
Poznámky: a) Vzdálenost mezi osami terèù je 5 m.
b) Pro eny a dorostenky se hranice støíkání upraví na 70 m
od osy ploiny.
DOBA NA PØÍPRAVU A PROVEDENÍ POKUSU
Pøíprava motorové støíkaèky a náøadí na základnu
Provedení pokusu

do 5 minut
do 2 minut

PROVEDENÍ ÚTOKU
Motorovou støíkaèku a náøadí potøebné k provedení poárního útoku si drustvo
pøipraví k základnì. Od povelu rozhodèího Na základnu! se mìøí doba stanovená na
pøípravu pokusu. V té dobì musí drustvo umístit na základnu motorovou støíkaèku
a vekeré náøadí potøebné k provedení poárního útoku, uvedené v kapitole materiální zabezpeèení. Je povolena pomoc cizích osob pøi umístìní motorové støíkaèky na
základnu a pomoc vedoucího drustva pøi pøípravì základny. K zajitìní náøadí proti
!

pohybu nesmí být pouito ádných podpìr nepatøících mezi náøadí pro poární útok.
Zuby pùlspojek a pùlspojky se nesmí dotýkat, stejnì tak i závity roubení savice a koe.
Vekeré náøadí se smí dotýkat èi opírat o motorovou støíkaèku, s výjimkou pùlspojky
hadice B, která nesmí být zavìena na pøetlakový ventil èi motorovou støíkaèku. ádné
náøadí s výjimkou savic nesmí pøesahovat základnu a ádné náøadí se nesmí dotýkat
zemì (tato ustanovení neplatí u hadice pro odvod odpadní vody u pøetlakového ventilu). V okamiku startu musí být motorová støíkaèka v chodu.
Po startu vybìhne drustvo od startovní èáry (vichni vdy od jedné), vytvoøí
pøívodní vedení, dopravní vedení, útoèné proudy a nastøíká oba terèe (nákres poárního útoku je na obr. na stranì 34).
Sací ko naroubuje pøed ponoøením do nádre, spojky savic mohou být dotaeny ruènì nebo pomocí klíèù. Spojky hadic mùe spojovat libovolný soutìící, dopravní i útoèné vedení mùe být provedeno libovolným zpùsobem. Hadice mohou
být svinuty nebo sloeny do kotouèe, elipsy nebo harmoniky.
Voda v nádri je poøadatelem bìhem plnìní disciplíny prùbìnì doplòována.
Nástøik terèù mùe být proveden v libovolné poloze. Pøed vlastním støíkáním mùe
kterýkoliv èlen drustva pøekroèit èáru støíkání (napø. pøi pádu), ale pøi výstøiku
proudu vody z proudnice musí být vichni èlenové drustva pøed èarou støíkání
a nesmí se jí dotýkat ani ji pøekroèit (platí pro dotek èáry i prostoru mezí ní a terèi
libovolnou èástí tìla). Proudnice (vèetnì pùlspojky hadice) se pøi støíkání nesmí opírat o druhého èlena drustva a mùe být drena pouze jedním soutìícím.
Poární útok se povauje za skonèený signalizací obou terèù nebo sepnutím èasomíry po nastøíkání obou terèù. Musí být proveden a ukonèen do 2 minut po startu. Po
ukonèení pokusu mohou soutìící pøívodní vedení rozpojit a na pokyn rozhodèího.
V obvodních a okresních kolech soutìe se pøipoutí pouití 4 ks savic 1,6 m
dlouhých, prùmìr 110 mm se roubením, spojených do dvou dílù. V tom pøípadì oba
konce savic mohou pøesahovat základnu a dotýkat se zemì.
V disciplínì poární útok se hodnotí umístìní podle dosaených èasù. Pøi dosaení
shodných èasù dvìma nebo více drustvy budou tato drustva shodnì hodnocena na
dvou nebo více po sobì následujících místech poøadí.
POKUS JE NEPLATNÝ:
Není-li sací ko naroubován na savici pøed ponoøením do nádre nebo je roubován v nádri a není-li po vytaení pøívodního vedení z vody (po ukonèení
pokusu) celé pøívodní vedení seroubováno. Je-li pøívodní vedení rozpojeno pøed
pokynem rozhodèího.
Pøi hodnocení naroubování koe na savici pøed ponoøením do nádre je hodnoceno viditelné naroubování koe na savici døíve, ne se kterákoliv èást sacího koe
dotkne hladiny vody v nádri. Pokud sací ko spadne nenaroubovaný do kádì,
jedná se tedy o neplatný pokus, i kdyby byl z kádì vytaen a posléze naroubován
na savici a pokus dokonèen.
l Pokud se proudnice pøi støíkání do terèù dotýká druhého èlena drustva
l Pøekroèí-li v prùbìhu støíkání kterýkoli soutìící èáru støíkání nebo se jí èi prostoru za ní dotýká.
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Pomùe-li druhý proud pøi støíkání do terèe.
Nestøíká-li útoèný proud do svého terèe (køíení).
Pouije-li drustvo saponátu nebo jiného prostøedku k døívìjímu spojení signalizace terèù.
Není-li poární útok ukonèen do 2 minut po startu pokusu.
Pouije-li soutìící pomoci druhé osoby, nebo rùzný materiál nepatøící do náøadí
disciplíny a zvýhodòujícího tak splnìní pokusu. To neplatí pro pouití terèíku,
znaèky nebo rysky pro oznaèení místa spojení savic, umístìní rozdìlovaèe apod.
Tyto znaèky je mono umístit na dráhu pouze v dobì pøípravy pokusu.

Cizí osobou (druhou osobou) pøi provádìní disciplíny se rozumí kadá osoba,
která není èlenem soutìního drustva plnícího disciplínu, tzn. i vedoucí kolektivu.
Pomocí se rozumí jakákoliv fyzická pomoc (napø. dotek na ovládání plynu stroje,
zvednutí upadnutého materiálu apod.) v prùbìhu plnìní disciplíny. Slovní pomoc pøi
plnìní disciplíny (napø. pokyny vedoucího strojníkovi) se nehodnotí jako pomoc.
Cizí osobou se také rozumí jiná osoba ne vedoucí kolektivu, která by pomáhala
drustvu s pøípravou základny nebo s umístìním znaèek na soutìní dráhu (platí
pro èas pøípravy). Toto pravidlo neplatí pouze pro umístìní motorové støíkaèky na
základnu.
Pomocí cizí osoby se rozumí také situace, kdy je motorová støíkaèka vybavena dálkovým ovládáním startování stroje a toto ovládání je bìhem provádìní pokusu pouito.
l
l

Nedokonèí-li soutìící disciplínu se vemi pøedepsanými ochrannými pomùckami, výstrojí a náøadím, se kterými odstartoval.
Nepouije-li drustvo k provedení útoku vekerého povinného náøadí, které je
uvedeno v materiálním zabezpeèení.

Vekerým povinným náøadím se rozumí savice, sací ko, rozdìlovaè, pøísluný
poèet hadic pøedepsaný v mat. zabezpeèení a proudnice. Rozumí se jím také pøetlakový ventil. Není vak chybou závodníkù, pokud napø. praskne hadice obtoku pøetlakového ventilu a voda není odvádìna zpìt do kádì. V takovém pøípadì se jedná jednoznaènì o závadu na materiálu dodaném poøadatelem. Jeliko touto závadou vak
není drustvo pokozeno, nevzniká mu nárok na opakování pokusu.
Pokud se pøi plnìní disciplíny samovolnì odpojí hadice obtoku pøetlakového ventilu a voda není odvádìna do kádì, ale vytéká volnì, není to povaováno za chybu
a drustvo nemá nárok na opakování pokusu. Pokud by dolo k odpojení obtokové
hadice vlivem manipulace závodníka, jedná se o poruení ustanovení o pouití vekerého povinného náøadí a pokus je hodnocen jako neplatný.
l
l
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Pouije-li soutìící motorovou støíkaèku nebo náøadí, které neodpovídají této
smìrnici.
Pøekroèí-li dobu stanovenou na pøípravu pokusu.
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POÈET ROZHODÈÍCH
l
l
l
l
l
l
l
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1 rozhodèí disciplíny
1 rozhodèí základny (pomocný èasomìøiè po dobu pøípravy a trvání po. útoku)
1 startér
2 rozhodèí u èáry støíkání a terèù
3 èasomìøièi
1 pomocník startéra (závodèí na start)
1 zapisovatel

TAFETA 4x 100 m
Drustvo pøipraví ze svých èlenù dvì ètyøèlenné tafety. Kadá tafeta má jen
jeden pokus. Libovolný soutìící mùe startovat v obou tafetách. Soutìí-li na kadé z obou drah jiné drustvo, musí si pro pokus druhé tafety dráhy vymìnit.
Pojmem libovolný soutìící mùe startovat v obou tafetách je definována
monost postavit obì tafety z totoných závodníkù, bìících stejné úseky (nebo
i jiné) v obou tafetách.

!%



MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ
l Pøekáka  výka 2 m, íøka 2 m, konstrukce pøekáky ocelová, výplò  desky
hladké, tlouka 4 cm. Musí být øádnì ukotvena (pokud to umoòuje povrch
dráhy). Povrch pøekáky mùe být chránìn spolehlivì pøipevnìným pryovým
materiálem typu remapur nebo analogickým materiálem zlepujícím adhezi
o max. tlouce 12 mm. V takovém pøípadì bude umístìn v prùseèíku soustøedných os nábìhové stìny pøekáky a jeho rozmìr bude 0,7 x 0,7 m a 1 x 1 m.
l Kladina  délka 8 m, íøka povrchu 18 cm, výka od zemì k povrchu kladiny l, 2
m (pro dorostenky 0,8 m). Tøi podpìry. Nábìhové mùstky jsou 2 m dlouhé, 25 cm
iroké, tlouka 4 cm. Døevìné laky na nich pøipevnìné jsou 5 cm iroké,
tlouka 3 cm. Vzdálenost latìk je po 35 cm od povrchu kladiny po celé délce
nábìhového mùstku s tím, e poslední laka je vzdálena 25 cm od zaèátku nábìhového mùstku. Povrch kladiny a nábìhových mùstkù mùe být chránìn spolehlivì pøipevnìným pryovým materiálem zlepujícím adhezi o max. tlouce 12
mm. V takovém pøípadì musí být zachovány rozmìry pøekáky.
l Domeèek  délka 5 m, íøka 2,5 m, výka do høebene støechy 2,5 m, plocha kadé
poloviny støechy se sklonem v úhlu 30o je dána rozmìry o délce 4 m a íøce 1,5 m.
Na obou stranách pøední strany støechy do vzdálenosti 30 cm od høebene je záøez
6 cm hluboký na opøení ebøíku. Hrana záøezu mùe být obloena pryovým
nebo jiným analogickým materiálem, který ztlumí náraz ebøíku. Po délce støechy
20 cm od okapu jsou po obou stranách pøipevnìny laky o íøce 10 cm a výce 6
cm. Pøední stìna má výplò z prken. Zadní èást domeèku tvoøí horizontální ploina
o délce l m a výce 1,75 m nad zemí. íøka ploiny se rovná íøce domeèku. Povrch
støechy i ploiny mùe být chránìn spolehlivì pøipevnìným pryovým materiálem
o max. tlouce 12 mm. V takovém pøípadì musí být na obou stranách domeèku
v pásu irokém min. 0,4 m a u støechy musí pøiléhat k horní hranì latì. Musí být
pøi tom zachována výka latì 6 cm od povrchu pryového materiálu.
l Nízká pøekáka  nahrazuje pøekáku u dorostenek. Konstrukce je døevìná nebo
ocelová, výplò desky hladké  tlouka 4 cm. Výka 0,8 m, íøka 1,8 a 2,0 m
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tafeta se uskuteèní v jedné nebo více drahách souèasnì. Kadá dráha je nejménì
2,4 m iroká a je rozdìlena na 4 úseky po 100 m. Dráhy musí být dostateènì povrchovì rovné, pøedevím vak bezpeèné. O pouití travnaté dráhy rozhodne poøadatel.
Vechny dráhy musí mít cíl v jedné rovinì. V okresních nebo obvodových kolech urèuje
poøadatel, jakým zpùsobem na sebe navazují jednotlivé úseky (v pøímce, protismìrným
zpùsobem  èlunkovì, ovál), ve vyích kolech se tafeta provádí na oválu.

l

l
l

(moné pouít i pøíèné bøevno s výplní). Povrch nízké pøekáky mùe být chránìn
spolehlivì pøipevnìným pryovým materiálem zlepujícím adhezi o max. tlouce
12 mm. V takovém pøípadì musí být zachovány rozmìry pøekáky.
Pøekáka s oknem  nahrazuje domeèek v obvodních a okresních kolech a pro
dorostenky ve vech kolech soutìe. Konstrukce je døevìná nebo ocelová,
výplò desky hladké  tlouka 4 cm, výka 2 m, íøka 2 m. Okno o rozmìrech 0,6
m x 0,6 m je umístìné v ose pøekáky, jeho spodní okraj je 1,1 m nad povrchem
dráhy. Musí být øádnì ukotvena.
Podloka pod hasicí pøístroj. Pevná podloka o rozmìrech 0,8 x 0,8 m pro postavení PHP. Síla podloky je max. 3 cm.
Náøadí pro tafetu 4 x 100 m:
 2 hadice, min. délka 19 m, nejmení hmotnost hadice 2,5 kg vèetnì spojek,
min. plochá íøka 62 mm; spojky musí být opatøeny tìsnìním. Hadice musí
mít kruhový prùmìr, smìr postavení spojek libovolný, nesmí být vak spojeny. Lze pouít klasickou poární hadicí C schváleného druhu
 l ks tøícestný rozdìlovaè se vemi ventily mùe být libovolnì natoèen, ventily nahoru. Spodní hrany vech spojek (u ROT spojky se nezapoèítává zub)
mohou být max. 60 mm od spodní podloky. Nástavec ROT spojky vèetnì
spojky je max. 80 mm dlouhý  mìøeno od èela spojky ke konci závitu na
hrdle rozdìlovaèe. Rozdìlovaè nesmí být vybaven navádìcími pomùckami.
Nesmí být zaslepeny otvory pùlspojek a rozdìlovaè nesmí být zatíen dodateèným závaím, vyplnìn ádným materiálem a kotven do dráhy. Rozdìlovaè mùe mít max. 4 noièky (podpìry) o prùmìru max. 30 mm.
 l ks proudnice (tafetový kolík), min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,50 kg,
mùe být upravena pro nesení v zubech, pøípadnì uchycení na øemínku
max. délky od tìla 50 cm a pøipevnìna k opasku,
 ebøík k pøekonání domeèku, výka postaveného skládacího ebøíku je 300
a 315 cm, 8 nebo 9 rovnomìrnì rozmístìných pøíèlí. Nesmí být zakonèen
bodci ani hroty. Místo skládacího ebøíku mùe být pouit jeden díl nastavovacího ebøíku. U døevìného ebøíku lze odstranit kování. Min. hmotnost
ebøíku je 9 kg. Poøadatel mùe rozhodnout o pouití podloky v místì styku
paty ebøíku s povrchem dráhy
 pøenosný hasicí pøístroj prákový, o hmotnosti min 5 kg. V propozicích soutìe mùe poøadatel urèit, kterými pøístroji se bude soutìit (standardnì
dodává poøadatel, mohou být vylosovány apod.).

Pojmem odstranìní kování u døevìného nastavovacího ebøíku je myleno odstranìní zajiovacích kolíkù na boèních stranách ebøíku a kovových nasouvacích
objímek. Jiné kovové díly nesmí být odstraòovány.
ROZMÌRY PØEKÁEK
Domeèek Pøekáka Hadice Kladina Rozdìlovaè
Pøenosný
Støed podloky
(okno) od zaèátku od zaèátku od hadic od zaèátku hasicí pøístroj
pod PHP
od startu 2. úseku 3. úseku
od zaèátku
3. úseku
[m]
od pøenosného
[m]
4. úseku [m] hasicího pøístroje [m]
[m]
[m]
[m]
30
20
55
10
15
50
30

Viz obr. str. 40
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ROZMÌRY PØEKÁEK A PØEHLED NÁØADÍ PØI TAFETÌ 4x 100 m S PØEK.

dorostenci

Úsek è. 1
Domeèek
5 x 2,5 x 2,5 [m]

Úsek è. 2
Pøekáka
2 x 2 [m]

Úsek è. 3
Kladina
1,2 x 8 [m]
hadice
rozdìlovaè

Úsek è. 4
Pøenosný hasicí pøístroj
Podloka
0,8 x 0,8 x 0,03 [m]

dorostenky

Pøekáka s oknem
2 x 2 [m]

Nízká
pøekáka
0,8 x 2 [m]

Kladina
0,8 x 8 [m]
hadice
rozdìlovaè

Pøenosný hasicí pøístroj
Podloka
0,8 x 0,8 x 0,03 [m]

Poznámka: V obvodním a okresním kole soutìe je mono nahradit domeèek
pøekákou s oknem. Popis pøekáek a náøadí je uveden výe.
DOBA NA PØÍPRAVU POKUSU
do 5 minut

!'



PROVEDENÍ TAFETY 4x 100 m
Soutìící na prvním úseku uchopí ebøík a zaujme postavení na startu. Soutìící na
ostatních úsecích se mohou postavit dovnitø rozbìhového území, které je max. 10 m
pøed zaèátkem pøedávacího území. Drený ebøík mùe startovní èáru pøesahovat podle potøeby závodníka, pøièem se musí kteroukoliv svou èástí dotýkat zemì. Ruce soutìícího mohou pøesahovat startovní èáru, pokud se dotýkají jen ebøíku. Po odstartování
zdolá soutìící na prvém úseku tafety pomocí ebøíku domeèek. Pøi pøekonávání domeèku se musí dotknout ploiny kteroukoliv èástí tìla a seskoèit do vlastní dráhy.
V pásmu pøedání pøedá tafetu soutìícímu na druhém úseku. Pøi pøedání nesmí být
tafeta hozena. Upadne-li tafeta pøi pøedání na zem, musí ji zvednout ten, kdo ji
pøedává. Pro posouzení, zda byla pøedávka uskuteènìna v pøedávacím území, je rozhodující poloha tafety, nikoli poloha tìl nebo konèetin soutìících.
Soutìící na druhém úseku zdolá pøekáku a pøedá tafetu v pásmu pøedání soutìícímu na tøetím úseku. Vechny pøekáky mohou být pøekonány libovolným zpùsobem. Nesmí vak být k jejich pøekonání pouito zavìtrovacích vzpìr ani pomoci
druhé osoby. Pøekáky nesmí být pøekonávány skokem plavmo. Nepøekoná-li soutìící pøekáku pøedepsaným zpùsobem, mùe se pøed tuto pøekáku vrátit a znovu ji
pøekonat. Vechny pøekáky musí být pøekonána i s proudnicítafetou, tato nesmí
být pøes pøekáku hozena.
Soutìící na tøetím úseku uchopí hadice a rozvine je pøed, na, nebo za kladinou,
pøebìhne kladinu, seskoèí z kladiny za ohranièující èáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu pùlspojku napojí na rozdìlovaè, na druhou pùlspojku napojí proudnici pøed
pásmem odpojení tak, aby bylo zøetelnì vidìt její napojení, v pásmu odpojení proudnici odpojí a v pásmu pøedání ji pøedá soutìícímu na ètvrtém úseku. Rozvinutí hadic
mùe být provedeno za bìhu, na kladinì nebo mimo ni. Spojení spojek hadic, napojení na rozdìlovaè, pøipojení a odpojení proudnice mùe být provedeno v bìhu nebo
v klidu. Rozdìlovaè nesmí být pøi napojení hadice nesen. Seskok z kladiny musí být
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Pøíprava vèetnì umístìní náøadí a rozmístìní soutìících

proveden do vlastní dráhy a za ohranièující èáru, která je vyznaèena na úrovni zaèátku sebìhového mùstku.
Soutìící na ètvrtém úseku uchopí pøenosný hasicí pøístroj, pøenese jej, postaví na
podloku a bìí do cíle. PHP se nesmí dotýkat zemì a nesmí spadnout do probìhnutí
soutìícího cílem. Pøekáky musí soutìící pøekonat se vemi pøedepsanými ochrannými pomùckami a pøísluným náøadím, se kterými odstartoval.
Proudnice (tafeta) mùe být nesena libovolnì, s výjimkou probíhání èáry odpojení.
V obvodních a okresních kolech soutìe se pøipoutí nahradit domeèek pøekákou
s oknem. Tu soutìící pøekoná tak, e okno proleze. Nesmí ji pøekonávat skokem
plavmo. ebøík se v tom pøípadì nepouívá.
Dorostenky pøekonávají na druhém úseku místo pøekáky nízkou pøekáku a kladina na tøetím úseku je sníena na výku 0,8 m.
Pojem napojení proudnice pøed pásmem odpojení tak, aby bylo zøetelnì vidìt její
napojení se vysvìtluje takto:
Pøi pøebíhání èáry odpojení musí být spojky hadice a proudnice spojeny na vechny ozuby a závodník je nese v jedné ruce, pøièem je drí buï za hadici, nebo za
proudnici. Pokud závodník drí hadici s proudnicí obìma rukama, a ji za spoj nebo
mimo nìj, jedná se o poruení pravidel a pokus je neplatný.
HODNOCENÍ
Do hodnocení drustva v disciplínì tafeta 4 x 100 m s pøekákami se zapoèítává
èas lépe umístìné tafety.
POKUS JE NEPLATNÝ:

l Nepøekoná-li soutìící pøekáku.
l Nespojí-li soutìící spojky hadic nebo je-li hadice spojena jen na jeden ozub pøi
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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pouití spojky DIN, nebo na jeden nebo dva ozuby pøi pouití ROT spojek, nebo
se spojky rozpojí v prùbìhu pokusu.
Drí-li soutìící pøi pøebíhání èáry odpojení proudnici napojenou na hadici tak,
e není zøetelnì vidìt napojení.
Køíí-li soutìící dráhu nebo pøekáí-li jeho náøadí a zabrání-li nebo ohrozí pokus
druhého soutìícího.
Seskoèí-li soutìící z kladiny pøed ohranièující èarou nebo na ni i jednou nohou,
nebo seskoèí-li z kladiny nebo domeèku do sousední dráhy.
Upadne-li tafeta a zvedne ji soutìící, kterému je pøedávána, nebo je-li tafeta
pøi pøedávání hozena a nebyla-li pøedávka uskuteènìna v pøedávacím území.
Není-li proudnice pøipojena pøed ohranièující èárou pásma odpojení a odpojena
v pásmu odpojení.
Není-li pøenosný hasicí pøístroj postaven na podloku 80 x 80 cm, na které musí
zùstat stát a do probìhnutí soutìícího cílem nebo dotýká-li se PHP zemì.
Je-li rozdìlovaè pøi napojování pùlspojky nesen.
Nepøetne-li soutìící cílový paprsek elektrické èasomíry nebo nesepne-li kontakt cílového zaøízení pøi mìøení pokusu elektrickou èasomírou.
Neseskoèí-li pøi pøekonání domeèku soutìící do vlastní dráhy a nedotkne-li se
sníené ploiny domeèku kteroukoliv èástí tìla.

l Pouije-li soutìící pøi pøekonávání pøekáek zavìtrovacích vzpìr nebo pomoci

druhé osoby, nebo rùzný materiál nepatøící do náøadí dané disciplíny a zvýhodòující tak splnìní pokusu. To neplatí pro pouití terèíku, znaèky nebo rysky pro
oznaèení místa odrazu, dolapu, zápichu ebøíku, pøedání tafety, apod. Tyto
znaèky je mono umístit na dráze pouze v dobì pøípravy pokusu.
l Nepøekoná-li soutìící pøekáku nebo nedokonèí-li soutìící disciplínu se vemi
pøedepsanými ochrannými pomùckami, výstrojí a náøadím, se kterými odstartoval.
l Pouije-li soutìící náøadí, které neodpovídá této smìrnici.
l Pøekroèí-li dobu stanovenou na pøípravu pokusu.
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POÈET ROZHODÈÍCH
1 rozhodèí disciplíny
1 startér
1 pomocník startéra
1 závodèí
10 rozhodèích na pøekákách a pøedávkách (domeèek, 1. pøedávka, pøekáka,
2. pøedávka, kladina, rozdìlovaè a spojení hadic, pásmo odpojení, 3. pøedávka,
postavení PHP, cíl)
3 èasomìøièi
1 zapisovatel


"

NÁKRES TAFETY 4x 100 m

Poznámka:
1. Kadý 100 m úsek tafety ohranièuje pomyslná úseková èára, která se zpravidla na
dráze neznázoròuje. Na zaèátku a konci tafety je touto èarou start a cíl.
2. Vzdálenosti èar oznaèujících nábìhové pásmo a pøedávací území, mìøené od úsekové
èáry, jsou pro vechny úseky stejné.
3. Pásmo odpojení ve 3. úseku zaèíná 20 m a konèí 10 m pøed úsekovou èárou.
"

BÌH NA 100 m S PØEKÁKAMI
Disciplínu mùe plnit 7 èlenù drustva. Kadý soutìící má dva pokusy.
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MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ
l Pøekáka  výka 2 m, íøka 2 m, konstrukce pøekáky ocelová, výplò  desky
hladké, tlouka 4 cm. Musí být øádnì ukotvena (pokud to umoòuje povrch
dráhy). Povrch pøekáky mùe být chránìn spolehlivì pøipevnìným pryovým
materiálem typu remapur nebo analogickým materiálem zlepujícím adhezi
o max. tlouce 12 mm. V takovém pøípadì bude umístìn v prùseèíku soustøedných os nábìhové stìny pøekáky a jeho rozmìr bude 0,7 x 0,7 m a 1 x 1 m.
l Kladina  délka 8 m, íøka povrchu 18 cm, výka od zemì k povrchu kladiny l,2
m (pro dorostenky 0,8 m). Tøi podpìry. Nábìhové mùstky jsou 2 m dlouhé, 25 cm
iroké, tlouka 4 cm. Døevìné laky na nich pøipevnìné jsou 5 cm iroké,
tlouka 3 cm. Vzdálenost latìk je po 35 cm od povrchu kladiny po celé délce
nábìhového mùstku s tím, e poslední laka je vzdálena 25 cm od zaèátku nábìhového mùstku. Povrch kladiny a nábìhových mùstkù mùe být chránìn spolehlivì pøipevnìným pryovým materiálem zlepujícím adhezi o max. tlouce 12
mm. V takovém pøípadì musí být zachovány rozmìry pøekáky.
l Nízká pøekáka  nahrazuje pøekáku u dorostenek. Konstrukce je døevìná
nebo ocelová, výplò desky hladké  tlouka 4 cm. Výka 0,8 m, íøka 1,8 a
2,0 m (moné pouít i pøíèné bøevno s výplní). Povrch nízké pøekáky mùe
být chránìn spolehlivì pøipevnìným pryovým materiálem zlepujícím adhezi
o max. tlouce 12 mm. V takovém pøípadì musí být zachovány rozmìry pøekáky.
l Náøadí pro 100 m s pøekákami:
 2 hadice, min. délka 19 m, nejmení hmotnost hadice 2,5 kg vèetnì spojek,
min. plochá íøka 62 mm; spojky musí být opatøeny tìsnìním. Hadice musí
mít kruhový prùmìr, smìr postavení spojek libovolný, nesmí být vak spojeny. Lze pouít klasickou poární hadicí C schváleného druhu,
 1 ks tøícestný rozdìlovaè se vemi ventily mùe být libovolnì natoèen, ventily nahoru. Spodní hrany vech spojek (u ROT spojky se nezapoèítává zub)
mohou být max. 60 mm od spodní podloky. Nástavec ROT spojky vèetnì
spojky je max. 80 mm dlouhý  mìøeno od èela spojky ke konci závitu na
hrdle rozdìlovaèe. Rozdìlovaè nesmí být vybaven navádìcími pomùckami.
Nesmí být zaslepeny otvory pùlspojek a rozdìlovaè nesmí být zatíen dodateèným závaím, vyplnìn ádným materiálem a kotven do dráhy. Rozdìlovaè mùe mít max. 4 noièky (podpìry) o prùmìru max. 30 mm,
 1 ks proudnice, min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,50 kg, mùe být upravena
pro nesení v zubech, pøípadnì uchycení na øemínku max. délky od tìla 50
cm a pøipevnìna k opasku.

VII. Soutìní disciplíny
 bìh na 100 m s pøekákami

Disciplína se uskuteèní v jedné nebo více drahách souèasnì. Kadá dráha je nejménì 2,4 m iroká a je dlouhá 100 m. Dráhy musí být dostateènì povrchovì rovné,
pøedevím vak bezpeèné. O pouití travnaté dráhy rozhodne poøadatel. Vechny
dráhy musí mít cíl v jedné rovinì.

ROZMÍSTÌNÍ PØEKÁEK A NÁØADÍ PØI BÌHU NA 100 m S PØEKÁKAMI
Délka
bìecké
trati
[m]

Pøekáka
vzdálenost
od startovní èáry
[m]

Hadice
vzdálenost od
pøekáky
[m]

Kladina
vzdálenost nábìhového mùstku od hadic
[m]

Rozdìlovaè
vzdálenost
od cílové èáry
[m]

100

23

5

10

25

Viz obr. str. 44

PARAMETRY PØEKÁEK A NÁØADÍ PØI BÌHU NA 100 m S PØEKÁKAMI
Pøekáka
výka íøka
[m]
[m]
2

2

Kladina
Nábìhové mùstky
délka x výka
délka íøka
[m]
[m]
[m] [m]
8 x 0,18 1,2

2

0,25

Hadice
délka hmotnost
[m]
[kg]

Proudnice
délka hmotnost
[m]
[kg]

min. 19 min. 2,5

min. 0,25 min. 0,5

Poznámka: Pro dorostenky je kladina sníená na výku 0,8 m a pøekáka nahrazena nízkou pøekákou. Popis pøekáek a náøadí je uveden výe.
DOBA NA PØÍPRAVU POKUSU
Pøíprava vèetnì umístìní náøadí na dráhu

do 2 minut

PROVEDENÍ BÌHU NA 100 m S PØEKÁKAMI
Soutìící zaujme postavení na startu, po odstartování pøekoná pøekáku, uchopí
hadice a rozvine je pøed, na, nebo za kladinou, pøebìhne kladinu, seskoèí z kladiny
obìma nohama za ohranièující èáru, spojí hadice, jednou pùlspojkou je napojí na
rozdìlovaè, pøipojí proudnici a probìhne cílem tak, aby bylo zøetelnì vidìt spojení
hadice a proudnice. Proudnici odpojí a na pokyn cílového rozhodèího. Dorostenky
místo pøekáky pøekonají nízkou pøekáku a kladinu mají sníenou na 0,8 m.
Rozmístìní pøekáek a náøadí je uvedeno na obr. na stranì 46.
Pøekáky mohou být pøekonány libovolným zpùsobem. Nesmí vak být k jejich
pøekonání pouito zavìtrovacích vzpìr ani pomoci druhé osoby. Pøekáky nesmí být
pøekonávány skokem plavmo. Seskok z kladiny musí být proveden do vlastní dráhy
a za ohranièující èáru, která je vyznaèena na úrovni zaèátku sebìhového mùstku.
Pøekáka musí být pøekonána i s proudnicítafetou, tato nesmí být pøes pøekáku
hozena. Nepøekoná-li soutìící pøekáku pøedepsaným zpùsobem, mùe se pøed tuto
pøekáku vrátit a znovu ji pøekonat.
Soutìící mùe pracovat s náøadím libovolným zpùsobem. Spojení hadic mùe být
provedeno za bìhu, na kladinì nebo mimo ni. Proudnice (tafeta) mùe být nesena
libovolnì, s výjimkou probíhání cílové èáry, kde musí být proudnice nesena tak, aby
bylo její napojení na hadici zøetelné (tj. drení za proudnici nebo za hadici). Spojení
spojek hadic, napojení na rozdìlovaè, pøipojení a odpojení proudnice mùe být provedeno v bìhu nebo v klidu. Rozdìlovaè nesmí být pøi napojování hadice nesen.
""

POÈET ROZHODÈÍCH
1 rozhodèí disciplíny
1 pomocník startéra
5 rozhodèí na pøekákách
(pøekáka, kladina, rozdìlovaè,
spojení hadic, cíl),

1 startér
1 závodèí
3 èasomìøièi
1 zapisovatel
"#



Pokus JE NEPLATNÝ:
l Nepøekoná-li soutìící pøekáku.
l Nespojí-li soutìící spojky hadic nebo je-li hadice spojena jen na jeden ozub pøi
pouití spojky DIN, nebo na jeden nebo dva ozuby pøi pouití ROT spojek, nebo
se spojky rozpojí v prùbìhu pokusu.
l Drí-li soutìící pøi pøebíhání cílové èáry proudnici napojenou na hadici tak, e
není zøetelnì vidìt napojení.
l Køíí-li soutìící dráhu nebo pøekáí-li jeho náøadí a zabrání-li nebo ohrozí
pokus druhého soutìícího.
l Seskoèí-li soutìící z kladiny pøed ohranièující èarou nebo na ni i jednou nohou
nebo neseskoèí-li z kladiny do vlastní dráhy.
l Není-li proudnice pøipojena pøed cílovou èárou.
l Odpojí-li soutìící proudnici pøed pokynem cílového rozhodèího.
l Je-li rozdìlovaè pøi napojování pùlspojky nesen.
l Nepøetne-li soutìící cílový paprsek elektrické èasomíry nebo nesepne-li kontakt cílového zaøízení pøi mìøení pokusu elektrickou èasomírou.
l Pouije-li soutìící pøi pøekonávání pøekáek zavìtrovacích vzpìr nebo pomoci
druhé osoby, nebo rùzný materiál nepatøící do náøadí dané disciplíny a zvýhodòující tak splnìní pokusu. To neplatí pro pouití terèíku, znaèky nebo rysky pro
oznaèení místa odrazu, dolapu, apod. Tyto znaèky je mono umístit na dráhu
pouze v dobì pøípravy pokusu.
l Nepøekoná-li soutìící pøekáku nebo nedokonèí-li soutìící disciplínu se vemi pøedepsanými ochrannými pomùckami a náøadím, se kterými odstartoval.
l Pouije-li soutìící náøadí, které neodpovídá této smìrnici.
l Pøekroèí-li soutìící dobu stanovenou na pøípravu pokusu.

VII. Soutìní disciplíny
 bìh na 100 m s pøekákami

HODNOCENÍ
V disciplínì bìh na 100 m s pøekákami rozhodne o poøadí drustva souèet lepích
èasù pìti nejlépe umístìných èlenù drustva. Souèet tìchto èasù je výsledným èasem
drustva zapoèítávaným do celkového poøadí.
V disciplínì bìh na 100 m s pøekákami jednotlivcù se stane vítìzem soutìící, který
dosáhne nejlepího èasu z obou pokusù. Budou-li se lepí dosaené èasy u dvou nebo
více soutìících shodovat, pøihlédne se pro urèení poøadí k èasùm horích pokusù.
Soutìící jednotlivci, kteøí v disciplínì bìh na 100 m s pøekákami nesplní ani
jeden pokus, se v hodnocení této disciplíny zaøadí pøed soutìící, kteøí k plnìní
disciplíny nenastoupili a obdrí body za umístìní následující za posledním ze soutìících s platným pokusem.
Pokud je na soutìi v disciplínì Bìh na 100 m vyhlaován pøeborník urèité
oblasti (Mistr ÈR, pøeborník kraje, okresu apod.), jsou do výsledkù disciplíny zapoèítány výsledky obou kategorií (drustva i jednotlivci).

NÁKRES BÌHU NA 100 m S PØEKÁKAMI

"$

TEST Z POÁRNÍ OCHRANY
Disciplínu plní 7 èlenù drustva a soutìící z kategorie jednotlivcù. Test obsahuje
15 otázek z oblasti poární ochrany. Výbìr otázek provede pøísluná Odborná rada
mládee ze souboru otázek, který stanovila na pøísluný roèník Ústøední odborná
rada mládee SH ÈMS.
Soubor otázek bude obsahovat pìt okruhù, kadý po deseti otázkách:
1. Represe
2. Prevence
3. Technika + technické prostøedky PO
4. Historie, legislativa, stanovy SH ÈMS
5. Zdravovìda
Soubor otázek bude aktualizován kadoroènì v plném rozsahu.
Aktuální znìní otázek bude vdy k 1. 9. pøísluného roèníku k dispozici na
www.dh.cz a bude zasláno elektronickou potou na jednotlivá OSH.

VII. Soutìní disciplíny
 test z poární ochrany

HODNOCENÍ
Za kadou nesprávnì zodpovìzenou nebo nezodpovìzenou otázku se zapoèítává
1 trestný bod.
V disciplínì test PO rozhodne o poøadí drustva souèet trestných bodù vech
èlenù drustva.
Budou-li souèty tr. bodù u dvou nebo více drustev stejné, budou drustva shodnì
hodnocena v dané disciplínì na dvou nebo více po sobì následujících místech poøadí.
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ZÁVOD POÁRNICKÉ VESTRANNOSTI
ÚÈAST
velitel + 4 èlenové hlídky (drustva), jednotlivci
MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ
 30 palíkù o rozmìrech 7 x 5 x 2 cm
 podkladové desky pod palíky o celkové délce min. 5 m
 5 vzduchovek se støelivem
 materiál na vyznaèení palebné èáry a palebných postù
 lano pro plh s viditelným oznaèením hranice plhu
 materiál na znázornìní vodního pøíkopu
 karty se skupinami hoølavých látek
 30 kartièek s grafickými znaèkami vìcných prostøedkù PO (viz tabulka grafických
znakù)
 6 kartièek s vyobrazením optických signálù PO
 3 vyznaèení bodu, ze kterého se budou mìøit azimuty
 3 kontrolní razítka s podukou a podlokou
 oznaèení zaèátku a konce bìhu podle azimutu
POPIS TRATÌ
Tra závodu je ta èást terénu, která je vyznaèena barevnými fáborky. Za prostor
tratì se povauje pás terénu soubìný s vyznaèenou tratí o íøce 15 metrù vpravo
i vlevo od vyznaèené tratì. Èást tratì, kde se hlídky nebo jednotlivci budou pøesunovat ve tøech úsecích po sobì jdoucích podle azimutu se fáborky neznaèí. Na tìchto
úsecích jsou oznaèeny body, ze kterých se azimuty mìøí. Na trati jsou rozmístìny
a viditelnì oznaèeny stanovitì K1K6. Tra pro dorostence mìøí cca 45 km, pro
dorostenky cca 34 km. Na tra nemá nikdo pøístup s výjimkou tìch závodníkù, kteøí
jsou na trati podle èasového rozpisu, rozhodèích a èlenù tábu (kteøí mohou doprovázet hosty). Poruení této zásady je posuzováno jako hrubé poruení káznì.
PROVEDENÍ
Hlídka nebo jednotlivec si na startu opíe do startovního prùkazu 3 azimuty
vèetnì vzdáleností a obdrí informaci, za kterým kontrolním stanovitìm zaèíná
pøesun podle azimutu. Hlídka nebo jednotlivec musí absolvovat tra a plnit úkoly
na vech stanovitích, úkoly se plní a po dobìhnutí posledního èlena hlídky.
Kontrolní stanovitì mùe èlen hlídky opustit po splnìní svého úkolu a pokraèovat
na trati a po dalí kontrolní stanovitì, toto neplatí u stanovitì støelby, zde
opoutí stanovitì celá hlídka najednou. Start musí být viditelnì oznaèen a do
prostoru startu má pøístup pouze hlídka nebo jednotlivec s vedoucím, rozhodèí
a èlenové tábu. Na startu velitel hlídky nebo jednotlivec podává hláení, obdrí
startovní prùkaz, kde mu bude zapisováno provedení úkolù s hodnocením a podrobí se kontrole výstroje.
Doporuèuje se startovat v 5minutových intervalech (organizátor mùe intervaly
upravit podle potøeby tak, aby se hlídky nebo jednotlivci na startu a kontrolách
"&

nehromadily). Pokud na kontrolních stanovitích dojde k dobìhnutí pøedchozí hlídky
nebo jednotlivce, mìøí se pøípadný èekací èas hlídce po dobìhnutí jejího posledního
èlena nebo jednotlivci, který dobìhl na stanovitì.
Èas v cíli se mìøí po probìhnutí jednotlivce nebo posledního èlena hlídky.
Hlídka nebo jednotlivec si na tra pøinesou vlastní buzolu!!!

HLÍDKA NEBO JEDNOTLIVEC JE VYLOUÈENA ZE ZPV POKUD:
 se nedostaví na start v urèeném èase dle rozpisu
 opustí-li pøedstartovní prostor s cílem získat informace o trati a tím neoprávnìné zvýhodnìní
 vynechá-li kontrolní stanovitì (u hlídky staèí jeden èlen), nebo si prokazatelnì
zkrátí vyznaèenou tra
 neprojde-li hlídka nebo jednotlivec v pøesunu podle azimutu alespoò jednou kontrolou
 odmítne-li plnit úkol na kontrolním stanoviti (u hlídky staèí jeden èlen)
 pøijme-li na trati pomoc jiné osoby (s výjimkou pøi zranìní èlena hlídky nebo
jednotlivce)
 poruí-li nebo znehodnotí znaèení tratì nebo jinak naruí prùbìh závodu
 neprobìhne-li cílem jednotlivec nebo úplná hlídka
 ztratí-li startovní prùkaz
 pokud manipuluje s míøidly na kontrolním stanoviti støelby
 v pøípadì hrubého poruení káznì

K1  støelba ze vzduchovky
Støílí se na palíèky o rozmìrech 7 x 5 x 2 cm, postavené na podkladové desce.
palíèky jsou postaveny 10 cm od sebe, ve výce 30 cm nad zemí. Støílí se na plochu
7 x 5 cm. Vichni èlenové soutìní hlídky nebo jednotlivec støílí na pokyn rozhodèího, kadý soutìící má jedno stanovitì. Kadý èlen hlídky nebo jednotlivec vystøelí
tøi rány na své tøi palíèky ve vzdálenosti 10 m v poloze leícího støelce bez pevné
opory. Podaøí-li se nìkterému ze soutìících povalit své tøi palíèky na ménì ne tøi
rány, zbývajícími náboji nesmí vystøelit na palíèky jiného èlena hlídky ani je ádné"'



POÈET ROZHODÈÍCH
1 Rozhodèí disciplíny
1 Startér
1 Zapisovatel
6 Rozhodèích na kontrolní stanovitì a potøebný poèet pomocných rozhodèích (vèetnì
mìøení èekacího èasu)
1 Cílový rozhodèí

VII. Soutìní disciplíny
 závod poárnické vestrannosti

HODNOCENÍ
Základem pro hodnocení je èas, v nìm hlídka nebo jednotlivec absolvují závod.
K nìmu se pøipoèítávají trestné body za nesplnìné úkoly na kontrolních stanovitích
a odeèítá se èekací èas (doba nezavinìného zdrení hlídky nebo jednotlivce na kontrolních stanovitích  technická závada, obsazené stanovitì atd.). Vítìzí hlídka
s nejniím èasem. 1 trestný bod = 1 minuta.

mu vìnovat. Kadý soutìící signalizuje ukonèení støelby zdviením ruky. Po skonèení støelby posledním èlenem hlídky pokraèuje hlídka v závodì.
Vzduchovky a støelivo
Zabezpeèuje a technicky provìøí poøadatel. Pouít vlastní zbraò a støelivo je nepøípustné! Rozhodèí i soutìící dbají na pøísnou disciplínu a na dùsledné dodrování
bezpeènostních pøedpisù.
Na støeleckém stavu je závodník povinen dret zbraò vdy ve smìru støelby bez
ohledu na to, je-li zbraò nabita nebo ne. Nabíjet zbraò mimo palebnou èáru a pøed
zaujetím støelecké polohy je zakázáno.
V pøípadì, e se vyskytne závada na zbrani, závodník zvedne ruku a zavolá ,,Závada. Dále smí se zbraní manipulovat jen v pøítomnosti rozhodèího a za jeho pomoci. Závodník nesmí manipulovat s míøidly. Je povolena pomoc rozhodèího pøi nabíjení
zbraní.
Hodnocení
Za kadý nepovalený palíèek obdrí soutìící jeden trestný bod,v pøípadì, e
kterýkoliv soutìící vystøelí po ètvrté (pouije vlastní nebo nalezený náboj), nezapoèítává se mu ádný pøedchozí zásah.
Hlídka max. 15 trestných bodù, jednotlivec max. 3 trestné body.
K2  plh
Kadý èlen hlídky nebo jednotlivec vyplhá po lanì libovolným zpùsobem, lano
nesmí nikdo pøidrovat ani jinak pomáhat. Dalí èlen hlídky plhá a po ukonèení
pokusu pøedcházejícím soutìícím. Výka plhu musí být viditelnì oznaèena pro dorostence 4 m, pro dorostenky 3 m.
Hodnocení
Pokud soutìící nevyplhá do pøedepsané výky (alespoò jednou rukou musí dohmátnout na znaèku), obdrí 3 trestné body.
Hlídka max. 15 trestných bodù, jednotlivec 3 trestné body.
K3  pøeskok pøes vodní pøíkop
Plní vichni soutìící postupnì za sebou. Vodní pøíkop je mono i znázornit.
Pøelap u odrazové i doskokové èáry (to je dotek èáry i prostoru mezi nimi libovolnou èástí tìla) je povaován za nepøekonání pøekáky. íøe pøíkopu je pro dorostence 2,5 m, pro dorostenky 2 m.
Hodnocení
Za nepøekonání pøekáky se zapoèítává soutìícím po 3 trestných bodech.
Hlídka max. 15 trestných bodù, jednotlivec 3 trestné body.
K4  urèování PHP a vìcných prostøedkù PO
Plní vichni soutìící postupnì za sebou. Plní se dva úkoly:
#

1. úkol:
Kadý soutìící si vylosuje kartièku se skupinou hoølavých látek a ústnì urèí jeden
vhodný a jeden nevhodný hasicí pøístroj pro danou skupinu hoølavých látek.
Pøenosné hasicí pøístroje
a) vodní
b) prákový
c) pìnový
d) CO2  snìhový

1.
2.
3.
4.
5.

Skupina hoølavých látek
Motorová vozidla, tuky,
mazadla, asfalt, dehet
døevo, sláma, papír,
pevné organické látky, líh
archívy, knihovny, svazky papíru,
alkohol, hoølavé kovy a jejich slitiny,
textilie,
laky, barvy, pry, pevné organické
látky, benzín, nafta, olej
elektrická zaøízení pod napìtím,
potraviny, telefonní ústøedny,
jemná mechanika, poèítaèe, videa

Vhodný

Nevhodný

prákový

vodní

vodní

CO2  snìhový

prákový

vodní
pìnový

pìnový
prákový

vodní
CO2  snìhový

CO2  snìhový

vodní
pìnový

2. úkol:
Plní vichni soutìící postupnì za sebou. Kadý soutìící si vylosuje jednu kartièku
s grafickou znaèkou prostøedku PO a ústnì urèí její název.

Úkol è. 2:
Za nesprávné urèení vìcného prostøedku se soutìícímu zapoèítá 1 trestný bod.
Pomoc jiného soutìícího není dovolena a hodnotí se jako nesplnìný úkol.
Hlídka max. 5 trestných bodù, jednotlivec 1 trestný bod
Celkem za kontrolní stanovitì: hlídka max. 15 trestných bodù, jednotlivec max.
3 trestné body.
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Hodnocení
Úkol è. 1:
Za nesprávné urèení vhodného nebo nevhodného PHP se soutìícímu zapoèítává
po jednom trestném bodu. Pomoc jiného soutìícího není dovolena a hodnotí se jako
nesplnìný úkol.
Hlídka max. 10 trestných bodù, jednotlivec max. 2 trestné body.

VII. Soutìní disciplíny
 závod poárnické vestrannosti

Hoølavé látky

Grafické znaèky poární techniky a technických prostøedkù PO
PROSTØEDEK

ZNAÈKA

PROSTØEDEK

Ejektor leatý

Nádoba (kanystr)
na pìnidlo

Ejektor stojatý

Pøenosný hadicový naviják

Hydrantový nástavec

Záchranné lano

Hydrantový klíè

ZNAÈKA

Hadicový drák  vazák
(na hadici C)

Sací ko

Pracovní lana
 záchytné lano
 ventilové lano

Sbìraè

Hadicový mùstek
(pøejezdový)

Hadicový rozdìlovaè

Hadice BC rozvinutá

Pøimìovaè

Pìnotvorná proudnice
na støední pìnu

Savièka D k pøimìovaèi

Plovoucí motorová
støíkaèka

Hadice v kotouèi C, B

Sací poární hadice

Plnoproudá proudnice

Pøetlakový ventil

Clonová proudnice

Ruèní støíkaèka

Hákový ebøík

Pøenosný agregát,
napø. poární støíkaèka

Nastavovací ebøík

Poární pøívìs,
napø. osvìtlovací

Pøenosný hasicí pøístroj

Poární automobil,
napø. CAS 25

K5  optická signalizace
Plní vichni soutìící postupnì za sebou. Kadý soutìící si vylosuje kartièku
s vyobrazením optického signálu PO a ústnì urèí jeho název.
#

Hodnocení
Za nesprávné urèení optického signálu se soutìícímu zapoèítá 3 trestné body.
Pomoc jiného soutìícího není dovolena a hodnotí se jako nesplnìný úkol.
Hlídka max. 15 trestných bodù, jednotlivec 3 trestné body.

K6  základy první pomoci
Kadý soutìící si vylosuje jeden z pìti druhù zranìní a ústnì popíe:
1. pøíznaky vylosovaného zranìní
2. oetøení zranìní za pomoci bìnì vybavené lékárnièky, event. nutnost transportu zranìného k lékaøi
Stanovení pìti druhù zranìní provede Ústøední odborná rada mládee SH ÈMS
vdy pøed zaèátkem pøísluného roèníku.
Aktuální druhy zranìní budou vdy k 1. 9. pøísluného roèníku k dispozici na
www.dh.cz a budou zaslány elektronickou potou na jednotlivá OSH.
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Hodnocení
1 trestný bod  nesprávnì urèené pøíznaky zranìní
2 trestné body  nesprávnì nebo neúplnì popsané oetøení zranìní, event. transport k lékaøi
Hlídka max. 15 trestných bodù, jednotlivec max. 3 trestné body

VII. Soutìní disciplíny
 závod poárnické vestrannosti

Vyobrazení optických signálù PO

Pøesun podle azimutu
Hlídka si na startu si opíe tøi azimuty vèetnì vzdálenosti a obdrí informaci, za
kterým kontrolním stanovitìm zaèíná pøesun podle azimutu. Délka kadého úseku
pøesunu podle azimutu je do 500 m. Na kadém zlomu (zmìnì azimutu) je umístìna
poduka s razítkem nebo jiné znaèení, které si hlídka otiskne (nebo opíe) do startovního prùkazu, který obdrela na startu.
Hodnocení
chybí-li jedno razítko
chybí-li dvì razítka
chybí-li vechna tøi razítka

#"

 5 (jedn. 1) trestných bodù
 10 (jedn. 2) trestných bodù
 hlídka (jednotlivec) není v ZPV hodnocena (vynechání kontrolního stanovitì)

VIII. SOUTÌ JEDNOTLIVCÙ
Soutì je organizována zpravidla spoleènì s akcemi celoroèní èinnosti dorosteneckých drustev.
Do vyích kol postupují první tøi nejlépe umístìní z obou kategorií jednotlivcù
+ vedoucí.
Podmínky úèasti
Platí stejné podmínky a ustanovení jako pro soutì drustev dorostu.
Presence
Platí stejné podmínky a ustanovení jako pro soutì drustev dorostu.
Kategorie
dorostenci, dorostenky
Výstroj a výzbroj soutìících
Je stejná jako pøi soutìi drustev dorostu.
Hodnocení
Provádí se podle smìrnice pro èinnost dorostu SH ÈMS.
Soutìící s nejniím poètem bodù ze vech disciplín obsadí v celkovém hodnocení
1. místo (atd.)
Hodnocen mùe být pouze ten soutìící, který absolvoval vechny stanovené
disciplíny soutìe dorostencù  dorostenek (jednotlivcù).
Pøi neplatném pokusu èi vylouèení ze soutìe (disciplíny) platí stejná ustanovení
jako pro soutì dorosteneckých drustev. Pøi rovnosti bodù rozhoduje o celkovém
poøadí lepí umístìní v disciplínì podle následujícího poøadí:
1. bìh na 100 m s pøekákami
3. závod poárnické vestrannosti
2. dvojboj
4. test z poární ochrany

Závod poárnické vestrannosti
Probíhá podle výe popisovaných pravidel Závodu poárnické vestrannosti kategorie drustev. Závod se plní v rámci I. èásti okresního kola soutìe.
Test z poární ochrany jednotlivcù
Jednotlivci plní disciplínu za stejných podmínek jako drustva dorostu a to ve
druhé èásti okresního kola soutìe a ve vyích kolech.
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Bìh na 100 m s pøekákami jednotlivcù
Disciplína se plní ve druhé èásti okresního kola soutìe a ve vyích kolech za
stejných podmínek jako drustva dorostu.

VIII. Soutì jednotlivcù

Soutìní disciplíny

Dvojboj jednotlivcù
Disciplína se plní ve druhé èásti okresního kola soutìe a ve vyích kolech.
Disciplína se uskuteèní v jedné nebo více drahách souèasnì. Kadá dráha je nejménì
2,4 m iroká a je dlouhá 100 m. Dráhy musí být dostateènì povrchovì rovné, pøedevím vak bezpeèné. O pouití travnaté dráhy rozhodne poøadatel. Vechny dráhy
musí mít cíl v jedné rovinì.
SOUTÌÍCÍ
Disciplínu plní pouze jednotlivci. Kadý soutìící má dva pokusy. Pokud probíhá
disciplína ve více drahách, mìní se dráhy zpùsobem definovaným v ustanovení Bìecká tra a jednotlivé dráhy odst. 8, na stranì 26 tìchto smìrnic.
MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ
Pøekáka s oknem  konstrukce je døevìná nebo ocelová, výplò desky hladké
 tlouka 4 cm, výka 2 m, íøka 2 m. Okno o rozmìrech 0,6 m x 0,6 m je
umístìné v ose pøekáky, jeho spodní okraj je 1,1 m nad povrchem dráhy. Musí
být øádnì ukotvena.
Podloka pod hasicí pøístroj  pevná podloka o rozmìrech 0,8 x 0,8 m pro
postavení PHP. Síla podloky je max. 3 cm.
Náøadí pro dvojboj:
l pøenosný hasicí pøístroj prákový, o hmotnosti min. 5 kg. V propozicích
soutìe mùe poøadatel urèit, kterými pøístroji se bude soutìit (standardnì
dodává poøadatel, mohou být vylosovány apod.).

l

l
l

ROZMÍSTÌNÍ PØEKÁEK A NÁØADÍ PØI DVOJBOJI
Délka
bìecké
trati
[m]

Pøekáka
s oknem
[m]

PHP
vzdálenost od
pøekáky
[m]

Støed podloky pod PHP
od pøenosného hasicího pøístroje
[m]

100

30

30

20

Viz obr. str. 55
PARAMETRY PØEKÁEK A NÁØADÍ PØI DVOJBOJI
Pøekáky s oknem
2x2 [m]

PHP
prákový 5 kg

Podloka
0,58x0,8 max 0,03 [m]

Poznámka: Popis pøekáek a náøadí je uveden výe.
DOBA NA PØÍPRAVU POKUSU
Pøíprava vèetnì umístìní náøadí a rozmístìní soutìících  do 2 minut
PROVEDENÍ DVOJBOJE
Soutìící zaujme postavení na startu. Po odstartování zdolá pøekáku s oknem, tak e
okno proleze. Nesmí ji pøekonávat skokem plavmo. Soutìící dále uchopí pøenosný hasicí
#$

pøístroj, pøenese jej, postaví na podloku a bìí do cíle. PHP se nesmí dotýkat zemì
a nesmí spadnout do probìhnutí soutìícího cílem. Pøekáky musí soutìící pøekonat se
vemi pøedepsanými ochrannými pomùckami, se kterými odstartoval.
HODNOCENÍ
V disciplínì dvojboj jednotlivcù se stane vítìzem soutìící, který dosáhne nejlepího èasu z obou pokusù. Budou-li se lepí dosaené èasy shodovat, pøihlédne se pro
urèení poøadí k èasùm horích pokusù.
Soutìící jednotlivci, kteøí v disciplínì dvojboj nesplní ani jeden pokus, se v hodnocení této disciplíny zaøadí pøed soutìící, kteøí k plnìní disciplíny nenastoupili
a obdrí body za umístìní následující za posledním ze soutìících s platným pokusem.
POKUS JE NEPLATNÝ:
l Nepøekoná-li soutìící pøekáku
l Køíí-li soutìící dráhu nebo pøekáí-li jeho náøadí a zabrání-li nebo ohrozí pokus
druhého soutìícího.
l Není-li pøenosný hasicí pøístroj postaven na podloku 80 x 80 cm, na které musí
zùstat stát a do probìhnutí soutìícího cílem nebo dotýká-li se PHP zemì.
l Nepøetne-li soutìící cílový paprsek elektrické èasomíry nebo nesepne-li kontakt cílového zaøízení pøi mìøení pokusu elektrickou èasomírou.
l Pouije-li soutìící pøi pøekonávání pøekáek zavìtrovacích vzpìr nebo pomoci druhé osoby, nebo rùzný materiál nepatøící do náøadí dané disciplíny a zvýhodòující tak splnìní pokusu. To neplatí pro pouití terèíku, znaèky nebo rysky
pro oznaèení místa odrazu, dolapu, apod. Tyto znaèky je mono umístit pouze
v dobì pøípravy pokusu.
l Nepøekoná-li soutìící pøekáku nebo nedokonèí-li soutìící disciplínu se vemi pøedepsanými ochrannými pomùckami, se kterými odstartoval.
l Pouije-li soutìící náøadí, které neodpovídá této smìrnici.
l Pøekroèí-li soutìící dobu stanovenou na pøípravu pokusu.

VIII. Soutì jednotlivcù

POÈET ROZHODÈÍCH
1 rozhodèí disciplíny
1 startér
1 pomocník startéra
1 závodèí
3 rozhodèí na pøekákách (pøekáka, PHP, cíl),
3 èasomìøièi
1 zapisovatel
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NÁKRES DVOJBOJE JEDNOTLIVCÙ
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IX. ZÁVÌR

VIII. Závìr

Pøípadné komentáøe, dodatky, limity výkonnostních tøíd, testové otázky, zaèlenìní OSH do soutìních oblastí, pøestupová pravidla v jednotlivých kategoriích a podobné úpravy pro konkrétní roèník soutìe dorostu zveøejní ÚORM formou informaèních prostøedkù vyuívaných SH ÈMS (Hasièské noviny, Zpravodaj SH ÈMS, internetové stránky SH ÈMS  www.dh.cz).
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