
PROPOZICE 
I. STŘEDOŠKOLSKÉHO MISTROVSTVÍ ČR 

V POŽÁRNÍM SPORTU
2016

Pořadatelé: Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Pardubice – Polabiny

Soutěž se koná pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

Termín: 20. – 21. 4. 2016 

Místo: sportovní areál 
Střední průmyslové školy chemické Pardubice



Časový harmonogram:

Středa 20.4.2016: 
10,00 - 11,45 prezence
12,00 - 12,10 porada vedoucích
12,15 - 12,30 zahájení soutěže - nástup
12,45 - 13,00 trénink 100 m – muži
13,00 - 14,30 běh na 100 m – muži
14,50 - 15,00 trénink 100 m – ženy
15,00 - 16,00 běh na 100 m s překážkami – ženy
16,30 - 16,45 trénink štafeta 4 x 100 m s překážkami – ženy
16,45 - 17,30 štafeta 4 x 100 m s překážkami – ženy
17,45 - 18,00 trénink štafeta 4 x 100 m s překážkami – muži
18,00 - 19,30 štafeta 4 x 100 m s překážkami – muži
13,30 - 18,00 seznámení s požární stříkačkou (pouze přívodní vedení)

Čtvrtek 21.4.2016:
7,45 - 7,55 porada vedoucích  
8,00 - 8,10 trénink výstup na věž - ženy 
8,15 - 9,00 výstup na věž – ženy 
9,10 - 9,20 trénink výstup na věž - muži
9,25 - 10,50 výstup na věž – muži
11,00 - 13,45 útok – muži
14,00 - 15,20 útok – ženy
16,00 vyhodnocení

Harmonogram je  pouze  orientační  a  bude  upraven  dle  počtu  přihlášených  družstev  a
jednotlivců. Disciplíny na sebe budou navazovat, jakmile bude připravena dráha na další
disciplínu.

Podmínky účasti: 
Účastnit se mohou žáci středních škol v ČR starší 15 let (přihlášku podává škola). Soutěž bude
probíhat  pro  družstva  i  jednotlivce  v kategoriích  muži  a  ženy.  Za  jednu  školu  může  být
přihlášeno maximálně 20 žáků. Soutěžní družstvo má max. 10 členů. Za jednu školu tedy mohou
být přihlášena 2 družstva nebo jedno družstvo + max. 10 jednotlivců nebo jen pouze jednotlivci.
Počty soutěžících v jednotlivých disciplínách jsou uvedeny níže.
V případě, že škola vysílá více než jedno družstvo, je třeba vyplnit a zaslat 2 přihlášky.

Přihlášky do soutěže – nejpozději do 8. 4. 2016 zašlete na adresu: 
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94
530 09 Pardubice

nebo na e-mailovou adresu: oprchalska@spsch.cz

Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev: 
 kopii přihlášky do soutěže (příloha č. 1)
 občanské průkazy všech členů zapsaných na přihlášce
 potvrzení o studiu – školou potvrzený seznam soutěžících s datem narození

Disciplíny:



Požární útok – muži - min. 5 soutěžících, max. 7 soutěžících – 2 pokusy
Požární útok – ženy - min. 5 soutěžících, max. 7 soutěžících – 2 pokusy

Štafeta 4 x 100 m s překážkami – muži - dvě čtyřčlenné štafety – každá štafeta 1 pokus
Štafeta 4 x 100 m s překážkami – ženy - dvě čtyřčlenné štafety – každá štafeta 1 pokus

Běh na 100 m s překážkami – muži - max. 8 soutěžících – 2 pokusy 
(započítává se 6 nejlepších časů)

Běh na 100 m s překážkami – ženy - max. 8 soutěžících – 2 pokusy 
(započítává se 6 nejlepších časů)

Výstup do 3. podlaží cvičné věže – muži (dle pravidel pro starší dorostence) – nepovinná 
disciplína, nepočítaná do celkového hodnocení – 2 pokusy

Soutěžící startuje se žebříkem, provádí zápich, výstup do druhého okna
věže, kde provede zález a musí oběma nohama sešlápnout obě desky 
časomíry

Výstup do 2. podlaží cvičné věže – ženy - nepovinná disciplína, nepočítaná do celkového 
hodnocení – 2 pokusy

Soutěžící startuje bez žebříku, který je zavěšen na věži, a provádí 
výstup jen do prvního okna, kde provedou zález a musí oběma nohama 
sešlápnout obě desky časomíry

Hodnocení výkonů:
- dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6.
2011  s  účinností  od  1.  1.  2012  I.  a  II.  část.  (soubor  předpisů  SH ČMS-1/17-2011)  a  dodatku
schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014,
s výjimkou disciplíny výstup na cvičnou věž. 

Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. 
Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů a při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v PÚ. 
V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů šesti nejlépe
umístěných členů družstva. 
V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe umístěné
štafety družstva. Pořadí družstva štafet se hodnotí podle dosažených časů. 
V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů. 
Družstvu,  které  nesplní  disciplínu,  se  přiřazuje  bodové  ohodnocení  družstva  na  poslední  pozici
(rovnajíce se počtu soutěžních družstev).
Disciplína  „výstup  na  cvičnou  věž“  bude  nepovinná  a  nebude  započítávána  do  celkového
hodnocení. Pravidla pro tuto disciplínu pro kategorii muži se řídí pravidly pro starší dorostence
(výstup do 3. podlaží cvičné věže), pro kategorii ženy jsou shodná s pravidly pro dorostenky a
ženy.
Škola s titulem „Středoškolský mistr“  bude vyhlášena zvlášť pro kategorii  muži a zvlášť pro
kategorii ženy.

Nejlepší  z každé  kategorie  (družstvo  mužů,  družstvo  žen,  jednotlivec,
jednotlivkyně)  má  možnost  startovat  na  Akademickém  mistrovství  ČR
v požárním sportu, které se koná 27. - 28. 4. 2016 v Ostravě!

Doprava: na vlastní náklady

Stravování: 
Možnost objednat si stravování ve školní jídelně – je třeba uvést v přihlášce.



Cena: snídaně: 28,- Kč   oběd: 61,- Kč   večeře: 51,- Kč  
Během soutěže bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji. 

Ubytování: na vlastní náklady
Možnost ubytování na kolejích Pardubické univerzity (typ ubytování: UBYTOVNA, čtyřlůžkové
pokoje - sociální zázemí společné na chodbě pro více studentů, cena ubytování: 250,- Kč/os/noc)
– kontakt: ubcentrum@  upce  .cz
nebo v tělocvičně SPŠCH Pardubice (cena 70,- Kč/osoba/noc). Ubytování v tělocvičně je třeba 
objednat v přihlášce – omezená kapacita.

Zdravotní služba: zajišťuje pořadatel

Povrh drah: všechny disciplíny proběhnou na tartanu

Startování:
U disciplíny 100 m s překážkami platí startování: 
Podmínky pro nezdařený start 
a) Poté, co závodník zaujme konečnou polohu po povelu “Pozor!”,  nesmí již zahájit další pohyb
dříve,  než  zazní  výstřel  startovní  pistole  nebo  schváleného  startovacího  zařízení.  Pokud  podle
rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců tak učiní dříve, musí to být považováno za nezdařený start. 
Za nezdařený start se považuje, pokud, podle rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců, závodník: 
- nezaujme v přiměřené době odpovídající polohu po povelu „Připravte se!“ nebo „Pozor!“ 
- po povelu „Připravte se!“ jakýmkoliv způsobem ruší ostatní závodníky. 
b) Každý závodník,  který způsobí chybný start,  musí být napomenut.  V každém běhu je  možný
pouze jediný chybný start bez diskvalifikace závodníka, který jej způsobil.  Kterýkoliv závodník,
který způsobí další chybný start v témže běhu, musí být z tohoto běhu vyloučen. 
c) Jestliže se startér nebo kterýkoliv z jeho zástupců domnívá, že start neproběhl podle pravidel, vrátí
běžce dalším výstřelem nebo zapískáním.

Technické podmínky: 
 žebříky pro disciplínu výstup na cvičnou věž a štafeta 4 x 100 m bude možné zapůjčit  od

pořadatele
 v disciplíně PÚ budou použity nástřikové terče a u všech disciplín pak elektronická časomíra
 dráha na PÚ pro kategorii muži bude o cca 4 m kratší!
 při požárním útoku se použije jednotný materiál, který dodá pořadatel.  Požární stříkačka

bude jednotná pro všechna družstva (FOX) 
 ostatní  nářadí  si  soutěžící  (družstva)  přivezou  vlastní  (po  dohodě  možnost  zapůjčení  od

pořadatele, ale bez možnosti podat protest při jeho závadě)
 kontrola nářadí bude prováděna namátkově před i po skončení pokusů 
 obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet hasicí přístroj

práškový o hmotnosti min. 5 kg PHP dodá pořadatel
 k  plnění  všech  disciplín  včetně  tréninku  musí  soutěžící  používat  pro  ochranu  hlavy  přilby

splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397. 

 Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení kauce v hotovosti ve výši 200,-
Kč. Protest se podává pouze písemně (příloha č. 2).
 Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech. 
 Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni dohodnutým způsobem 
(na poradě vedoucích).

Příjezdy k SPŠCH Pardubice:

mailto:ubcentrum@upce.cz


Ze směru od Přelouče odbočte na první světelné křižovatce doleva, pokračujte po 
silnici č. 37 směr Hradec Králové. Sjeďte až u sjezdu na Lázně Bohdaneč. Jeďte 
ale směr „Centrum“! Po projetí jednoho velkého a dvou malých kruhových 
objezdů, které projedete „rovně“, přijedete přímo ke škole, která bude vlevo.

Ze směru od Chrudimi sjeďte z hlavní silnice č. 37 až u sjezdu na Lázně Bohdaneč.
Jeďte ale směr „Centrum“! Po projetí jednoho velkého a dvou malých kruhových 
objezdů, které projedete „rovně“, přijedete přímo ke škole, která bude vlevo.

Ze směru od Hradce Králové po silnici č. 37 sjeďte na prvním sjezdu, označeném 
mimo jiné jako nákupní zóna, do Pardubic, a jeďte směr centrum. Po projetí 
jednoho velkého a dvou malých kruhových objezdů, které projedete „rovně“, 
přijedete přímo ke škole, která bude vlevo.

Pojedete-li po silnici č. 35, odbočte na křižovatce s kruhovým objezdem u Holic a 
jeďte směrem na Sezemice. V Pardubicích pak se pak držte směrových tabulí na 
Hradec Králové.

POZOR! Příjezd ke škole bude z ulice Hradecká (vedle areálu Stübli Systems, 
s.r.o.). Parkování bude částečně zajištěno před sportovním areálem školy, ovšem 
kapacita je omezená a tak bude většina aut parkovat na parkovišti před nákupním 
centrem Albert hypermarket, který je cca 500 m od školy na ulici Poděbradská.
http://mapa.cz/vlastni-bod-na-mape-m48?c=50.05325,15.76889&z=17&mc=h
Vjezd do sportovního areálu nebude možný!

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:
Mgr. Markéta Oprchalská
tel.: 724 977 537
e-mail: oprchalska@spsch.cz

http://mapa.cz/vlastni-bod-na-mape-m48?c=50.05325,15.76889&z=17&mc=h


Příloha č. l           P Ř I H L Á Š K A
na STŘEDOŠKOLSKÉ MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM SPORTU

Název školy:        …………………………………………………………………………………………. 

Adresa:        .…………………………………………………………………………………………

 družstva   v     kategorii:     muži     ženy
 
příjmení a jméno soutěžícího datum 

narození 
100 m štafeta I. 

 
štafeta II. útok výstup na

věž

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.

 jednotlivců:

příjmení a jméno soutěžícího datum 
narození 

100 m výstup 
na věž

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.
10. 

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního
sportu a Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují
zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských sportovních soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem
souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, SPŠCH Pardubice. Změny v
seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst. 4 Směrnic hasičských sportovních soutěží. 

Závazně objednáváme: ubytování v tělocvičně – počet osob: ……….

stravu 20.4.2016: oběd – počet osob ……..      večeře – počet osob: ..……

stravu 21.4.2016: snídaně – počet osob ……..  oběd – počet osob: ..……

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

Tel.: ……………………………….. E-mail: ………………..………………………………...



V ....................................... dne ..........................  ....................................................……………… 
(razítko a podpis přihlašovatele) 

Příloha č. 2         Protest

Proti rozhodnutí rozhodčího*       Proti účasti jiného soutěžícího*         Proti výsledkům*

Jméno a příjmení :………………………………SDH: ………………………………………..

Text protestu: 

Čas předání protestu:…............. Podpis protestujícího: ………………….. 
___________________________________________________________________________________
Vyjádření k protestu: 

Čas předání vyjádření:……………… Podpis rozhodčího: ……………………… 
___________________________________________________________________________________
Odvolání č. 1:

Čas předání odvolání: ………………. Podpis protestujícího: …………………… 
___________________________________________________________________________________
Vyjádření k odvolání: 

Čas předání vyjádření k odvolání: ……….. Podpis rozhodčího: ……………………… 
___________________________________________________________________________________
Odvolání č. 2: 

Čas předání odvolání:……………. Podpis protestujícího: …………………… 
___________________________________________________________________________________

Vyjádření k odvolání: 

Čas předání vyjádření k odvolání: ………… Podpis rozhodčího: …………………...… 

* Nehodící škrtněte 



Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.


