Pohár Okresního sdružení hasičů Semily v požárním útoku 2020
Odborná rada velitelů se na svém posledním jednání, za účasti pořadatelů letošního ročníku
Poháru OSH v PÚ, zabývala pravidly pro 28. ročník poháru v roce 2020.
Jako hlavní kritéria pro přidělení dalšího ročníku se bude opět posuzovat účast soutěžního
družstva pořadatele na 5 soutěžích poháru OSH v uplynulém roce 2019, bezproblémové a kvalitní
zajištění domácí soutěže + morální povinnost sboru – účast na okrskové soutěži.
Pro rok 2020 ORV vypisuje následující podmínky pro výběr dílčích soutěží:

Kritéria přihlášky :
Podmínky pro pořadatele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podání přihlášky nejpozději 12.12.2019 do 15,00 hodin do kanceláře OSH v Semilech +
účast pořadatele na ORV
S přihláškou bude doručeno i úplné organizační zajištění soutěže. Bez něho bude přihláška
považována za neplatnou.
S přihláškou bude složen i pořadatelský příspěvek 1.000,- Kč v kanceláři OSH (příspěvek bude
použit pro nákup hodnotných věcných cen pro nejlepší účastníky soutěže).
Začátek soutěže (nástup) je v 9.30 hodin nebo 14.00 hodin (poslední soutěž – doporučení od
12,00 hod.)
Výše startovného na dílčí soutěži může činit max. 150 Kč.
Zajistí kvalitní přípravu soutěžního prostoru a jeho řádné vytýčení (zamezení přístupu z obou
podélných stran a prostoru kolem startu a základny).
Zajistí 3 kvalifikované rozhodčí, které představí na nástupu.
Současně na zahájení představí velitele soutěže a delegáta OSH a zdravotníka.
Vyznačí čáru stříkání v minimální délce 10 m s maximální výškou 5 cm.
Zajistí území pro měření délky a ploché šířky hadic včetně vytyčení min. délky hadice. Měření
se bude provádět na každé soutěži povinně – rozsah stanoví hlavní rozhodčí.
Měření času je doporučeno provádět el. časomírou. Při selhání časomíry následuje
opakovaný PÚ.
V případě závažných nedostatků v průběhu soutěže má ORR možnost dodatečně anulovat
výsledky dílčí soutěže poháru.
Pokud pořadatel vyhlásí jinou samostatnou soutěžní kategorii, bude vložena mezi poslední
útok dílčí soutěže a její vyhodnocení. Zahájení vyhodnocení musí začít do 30 minut po
ukončení posledního soutěžního útoku.
Bude se přihlížet k účasti na Poháru OSH min. 5 soutěží a okrskové soutěži.
Počet soutěží max. 10.
Doporučuje se startování pistol.
Delegáta osloví pořadatel.

Způsob provedení a technické podmínky požárního útoku :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dle Směrnic pro požární sport SH ČMS. Místní odlišnosti musí být jednoznačně stanoveny
pořadatelem písemně v organizačním zabezpečení.
Za soutěžní družstvo mohou v případě malého počtu vlastních soutěžících startovat dva
členové z jiného soutěžního družstva. Musí být uvedeni v písemné přihlášce a nahlášeni
rozhodčímu nejpozději do začátku přípravy útoku.
Smíšená družstva pouze v kategorii MUŽI.
Soutěžící může nastoupit pouze jednou za jedno jiné družstvo ve stejné kategorii.
Podložka pod spoj savic musí být hladká bez výřezů, max. 1 cm vysoká.
Žádná součást zařízení sání kromě ovládací páky nesmí přesahovat rám stroje.
Proudnice vlastní. Průměr výstřikové hubice 12,5 plus mínus 0,1 mm.
Použití hadic C 52, B 75 (ne slabší, ne kratší než 19 m).
Je povoleno používání pojistek proti rozpojení hadic.

•
•
•

Každý odpovídá za bezpečnost materiálu, který na soutěž dodal
Možnost zkrátit trať v kategorii mužů na2B.
Použít nástřikové terče dle pravidel PS – možno použít sklopné terče při odporu klapky 10 kg.
Sklopné terče budou tvořit max. 50% soutěží ve schváleném Poháru OSH

Hodnocení soutěže:
•
•
•
•
•

V kategorii žen je shodné jako v letech minulých. 1. místo = 10 bodů až 10. místo = 1 bod.
V kategorii mužů 1. místo = 15 bodů až 15. místo = 1 bod.
Při dosažení shodného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů
za dosažené umístění. (Příklad: 2. místo – 8 bodů, 2. místo – 8 bodů, následuje 4. místo – 6
bodů).
V celkovém hodnocení Poháru se žádný výsledek neškrtá, započítávají se všechny dosažené
body.
Výsledková listina se předá br. Tomáši Urbánkovi podepsaná hlavním rozhodčím.
Při rovnosti bodů rozhoduje vice lepších umístění.

Účast v soutěži:
•
•
•
•

Mohou se zúčastnit soutěžní družstva z celé ČR, vždy na základě písemné přihlášky
k jednotlivým soutěžím.
Jednotlivých dílčích soutěží se mohou zúčastnit družstva, která se přihlásí nejpozději do
zahájení soutěže I telefonicky.
Zahájením se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže.
Soutěžní kategorie – muži, ženy (starší 15 let). Pokud pořadatel dílčí soutěže vyhlásí jinou
kategorii, je podmínkou dodržování bezpečnosti – mladí hasiči – redukční ventil (tyto
kategorie nebudou započítávány do celkového hodnocení).

Odvolací komise:
Na každé soutěži bude vytvořena komise k projednání případných protestů, nedostatků apod.
Proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat. Komise bude složena z delegáta OSH, hlavního rozhodčího,
velitele soutěže, velitele prvního vylosovaného družstva žen a mužů. Nesmí se jednat o zástupce
domácího kolektivu.

Rozhodčí:
Zajišťuje pořadatel. Rozhodčí soutěže nesmí být z domácího SDH. Musí být proškolen v rámci
školení rozhodčích OSH Semily. Doporučuje se účast rozhodčích ve stejnokroji.

Delegát:
Předá zprávu o soutěži Odborné radě represe OSH – viz předepsaný tiskopis. Pořadatel má
povinnost kontaktovat a zajistit přítomnost delegáta na soutěži.

Pohár OSH je vyhlášen jako otevřený,
To znamená, že do celkových výsledků se budou započítávat i účastníci z jiných okresů.
V případě účastníka z jiného okresu je pořadatel povinen seznámit jej s těmito pravidly.
Ve čvrtek 12.12.2019 v 15,00 hod. se koná zasedání Odborné rady represe s pořadateli
jednotlivých soutěží.

Jiří Mašek, předseda ORR OSH Semily

