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Organizační zajištění okresního kola soutěže v požárním sportu dospělých a dorostu 

 

Soutěž organizuje a technicky zabezpečuje OSH Rakovník 

 

 

Datum a místo konání: 22. 5. 2022 v areálu hřiště 3. Základní školy v Rakovníku na Zátiší 

 

Prezence: 8.00 – 8.30 hod. 

 

Zahájení: 9.00 hod. 

 

Velitel soutěže: Dvořák Ladislav 

 

Hlavní rozhodčí: Černý Jakub 

 

Rozhodčí disciplín: štafeta 4x100 m: Schuh Vlastimil 

                                běh na 100 m s překážkami: Štulíková Marie 

                                požární útok: Čečrdle Jiří 

                                časomíra startéři: Petra a Zdeněk Ledvinkovi, Schuh Filip 

                                sčítací komise: Strouhalová Jana, Kašparová Alena. 

                               

 

Vedoucí technické čety: velitel soutěže 

 

 

Propozice soutěže 

 

- podání  přihlášek do 19. 5. 2022 do 15:00  elektronicky na tomto odkazu: 

https://prihlasky.dh.cz/default/index/index 

Jako e-mail1 uvádějte strouhalova.ja@seznam.cz a jako e-mail2 uveďte svoji adresu a 

kopii přihlášky tak budete mít u sebe. 

 

Elektronické přihlášení usnadní práci s evidencí členů, kam se automaticky účast na 

soutěži zapíše. 

 

- losování proběhne dne 20. 5. 2022  na OSH Rakovník 

 

- startovné: 200,- Kč (dorost startovné neplatí), kauce pro podání protestu 500,- Kč 

 

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

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


 

- soutěžní kategorie: muži, ženy, dorostenci, dorostenky, smíšená družstva a jednotlivci 

 

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

muže a ženy a platných směrnic pro celoroční činnost dorostu 

 

- měření elektrickou časomírou, v případě selhání elektrického měření a dokončení 

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

elektrickým měřením zůstávají v platnosti, a u pokusů, které nebylo možno změřit el. 

měřením se vyhodnotí úřední čas s přesností na 1/100 

 

- soutěž proběhne v pořadí: štafeta 4x100 m ve dvou rozbězích, 100 m s překážkami – 6 

soutěžících – 4 nejlepší časy se počítají, požární útok v jednom pokusu, dorost – test, 

dvojboj a  100 m s překážkami, štafeta 4x100 m a požární útok v jednom pokusu 

 

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

 

- použité nářadí vlastní, přetlakové ventily dodá pořadatel 

 

- ORR si vyhrazuje právo namátkové kontroly soutěžících a použitého nářadí 

 

- Na hřišti bude po celý den zajištěno občerstvení a zdravotní služba 

 

- každé družstvo je povinno přivézt na soutěž alespoň jednoho člena, který by mohl být 

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

 

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

zřízen kuřácký koutek. V případě nedodržení tohoto nařízení může být družstvo 

vyřazeno ze soutěže. 

 

 

 

Organizační zajištění bylo projednáno u Šéby v Rakovníku dne 9. 5. 2022 

 

 

Za OSH Rakovník 

 

                                                                                    Ladislav Dvořák v.r. 

                                                                                    Předseda ORR 

 

 


