
Okresní odborná rada represe 

OSH Rakovník  

Dukelských hrdinů 2502 

269 01 Rakovník 

Tel. 777 580 162 – Ledvinka Zdeněk, starosta OSH Rakovník 

Tel. 605 329 465 – Ladislav Dvořák, vedoucí OORR 

Tel. 776 161 241 – Strouhalová Jana 

 

 

Organizační zajištění okresního kola hasičských sportovních soutěží pro 

muže a ženy 
 

Soutěž organizuje a technicky zabezpečuje OSH Rakovník společně s SDH -??  
 

Datum a místo konání:  11 5. 2019 v areálu hřiště 3. Základní školy v Rakovníku na Zátiší 

Prezence: 7.00 – 7.30 hod. 

Zahájení sobota: 11. 5. 2019 v 8.00 hod. 

 

Velitel soutěže:  Dvořák Ladislav 

Hlavní rozhodčí: Čečrdle Jiří 

 

Rozhodčí disciplín: štafeta 4x100 m: Černý Jakub  

                                  běh na 100 m s překážkami: Štulíková Marie 

                                  požární útok: Schuh Vlastimil 

                                  časomíra: Kaválek Jan 

                                  sčítací komise: Strouhalová Jana 

                                  startér: Dvořák Ladislav 

                                 

 

 

 

Propozice soutěže 
 

- podání přihlášek do 4. 5. 2019, elektronicky na adrese: https://prihlasky.dh.cz/ kde 

uvedete email1: strouhalova.ja@seznam.cz. Jako email2 uvedete svůj email, na který 

se odešle přihláška ve formátu pdf. Pokud budete potřebovat radu, obraťte  se na tel. 

776 161 241 Strouhalová Jana.  

(originály přihlášek budou odevzdány při prezenci) 

 

- losování proběhne dne 6. 5. 2019 v kanceláři OSH Rakovník 

 

- startovné: 150,-- Kč 

 

- doprava vlastní, popř. Požárními vozidly po dohodě s OÚ 

 

- soutěžní kategorie: muži, ženy, smíšená družstva  

- soutěž se koná podle pravidel a směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a 

ženy v požárním sportu platných od 1. 1. 2012. Věk soutěžícího v daném kalendářním 

roce musí dosáhnout 15 let. Smíšené družstvo bude hodnoceno v kategorii muži. 

Protesty a odvolání dle pravidla 14, str. 8 Pravidel Požárního sportu. 

https://prihlasky.dh.cz/
mailto:strouhalova.ja@seznam.cz


 

- měření elektronickou časomírou, v případě selhání elektronického měření a dokončení 

měření disciplíny stopkami, platí vždy jednotlivé naměřené časy, tzn. časy naměřené 

elektronickým měřením, zůstávají v platnosti, a u pokusů, které nebylo možno změřit 

elektronicky, se vyhodnotí úřední čas s přesností na 1/100 

 

- soutěž proběhne v pořadí: štafeta 4x100 m ve dvou rozbězích, muži domeček, ženy 

okno, 100 m s překážkami – 6 soutěžících – 4 nejlepší časy se počítají, požární útok v 

jednom pokusu. Požární útok bude odstartován s nastartovaným strojem. Vzdálenosti 

půl spojek hadic na základně 5 mm, stejně tak savice košem. 

 

- povrh drah je tartan, plocha na požární útok – travnatý povrch 

 

- použité nářadí vlastní, proudnice a přetlakové ventily dodá pořadatel 

 

- upevňování jakýchkoliv předmětů na použité přilby je zakázáno! 

 

- ORR si vyhrazuje právo namátkové kontroly soutěžících a použitého nářadí 

 

- Oběd zajišťuje OSH Rakovník, na hřišti bude po celý den zajištěno občerstvení a 

zdravotní služba 

 

- každé družstvo je povinno přivézt na soutěž alespoň dva členy, kteří budou 

postaveni do pracovní čety, event. jako pomocný rozhodčí!!! 

 

- V průběhu soutěže je v celém areálu přísný zákaz kouření!! Pro kuřáky bude 

před areálem zřízen kuřácký koutek. V případě nedodržení tohoto nařízení může 

být družstvo vyřazeno ze soutěže. 

 

Organizační zajištění bylo projednáno na OSH v Rakovníku dne 11. dubna 2019 

 

 

 

 

 

 

Za OSH Rakovník 

 

                                                                                    Ladislav Dvořák v. r. 

                                                                                    Předseda OORR 


