
 
 

Organizační zajištění okresního kola soutěže v požárním sportu 

pro muže a ženy a dorost 
 

Soutěž zabezpečuje OSH Rakovník. 
 

Datum a místo konání:  5. června 2021, Rakovník 

Předpokládaný začátek soutěže: 8,30 hodin 

Velitel soutěže:   Ivan Novotný 

Hlavní rozhodčí: Vlastimil Schuh 

 

časomíra: Petra Jirsová 

sčítací komise: Strouhalová Jana 

startér: Zdeněk Ledvinka 

                                 

Propozice soutěže 
 

- Přihlášky do 31. 5. 2021 elektronicky na adrese: https://prihlasky.dh.cz/  

o Kategorie dospělých: uvedete e-mail1: strouhalova.ja@seznam.cz. Jako e-

mail2 uvedete svůj email, na který se odešle přihláška ve formátu pdf. Pokud 

budete potřebovat radu, volejte J. Strouhalovou, 776 161 241. 

o Kategorie dorostu: uvedete e-mail1: info@hasicirakovnik.cz, jako e-mail2 

uvedete svůj mail. Pro radu volejte J. Čečrdlovou, 731 328 859. 

 

- losování startovních čísel proběhne dne 5. 6. 2021 na místě 

- startovné družstev mužů, žen: 150,- Kč 

 

- soutěžní kategorie:  

o družstva mužů, žen, mužů a žen smíšená 

o jednotlivci muži, ženy 

o družstva dorostenců, dorostenek, smíšená družstva dorostu 

o jednotlivci dorostenci/dorostenky mladší, střední, starší 

 

- Účast na soutěži bude umožněna pouze tomu, kdo doloží: 

o 1. čestné prohlášení, že absolvoval nejdéle před 48 hodinami POC test na 

přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (vzor 

čestného prohlášení v příloze) 

o 2.  certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 

„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů 

o 3. potvrzení obvodního lékaře, že před nejvýše 180 dny prodělal onemocnění 

COVID-19  

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


- soutěžní disciplíny: 

o družstva mužů a žen soutěží jen v požárním útoku 

o muži, ženy jednotlivci mohou soutěžit v běhu na 100m s překážkami  

o družstva dorostu - běh na 100m s překážkami, testy, požární útok 

o jednotlivci dorost - běh na 100m s překážkami, testy 

 

- Soutěž mužů, žen se koná dle pravidel PS platných od 3/2018 ( pokyn GŘ HZS ČR č. 

10/2018 ) 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. 

- Soutěž dorostu se koná podle Směrnice činnosti dorostu 1. 9. 2007. 

 

- Plán průběhu soutěže  

(časový harmonogram bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev/jednotlivců) 

o dopoledne - běh na 100 metrů s překážkami jednotlivců mužů/žen, dorostenců, 

dorostenek 

o odpoledne (cca 13,00) - požární útoky mužů, žen, dorostu  

 

- požární útok bude odstartován s nastartovaným strojem. Vzdálenosti půl spojek hadic 

na základně 5 mm, stejně tak savice košem. Požární útoky proběhnou ve dvou 

pokusech. 

- použité nářadí vlastní, proudnice a přetlakové ventily dodá pořadatel 

- upevňování jakýchkoliv předmětů na použité přilby je zakázáno 

- OSH si vyhrazuje právo namátkové kontroly soutěžících a použitého nářadí 

- Dorost družstva - běh na 100m s překážkami - stačí, když poběží 5 závodníků 

z družstva. 

 

- Na hřišti nebude občerstvení! 

- Zdravotní služba bude přítomna. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Za OSH Rakovník 

 

                                                                                    Zdeněk Ledvinka  

starosta OSH  


