Pravidla
Pohár Okresního sdružení hasičů Semily v požárním útoku 2021
I. Účast v soutěžích







soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR a ze zahraničí, na základě řádně vyplněné
přihlášky k jednotlivým soutěžím
jednotlivých dílčích soutěží se mohou zúčastnit družstva, která se přihlásí nejpozději do zahájení soutěže,
možno i telefonicky
zahájením se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže
soutěžní kategorie – muži, ženy, dle pravidel PS
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. 200 Kč

II. Způsob provedení požárního útoku




dle Směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH
ČMS –1/17-2011 a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6.2013 + pravidel Poháru OSH Semily
v požárním útoku 2021
nedotčená ustanovení pravidel Poháru OSH Semily se řídí v plném rozsahu platnou Směrnicí hasičských
sportovních soutěží
místní odlišnosti musí být jednoznačně stanoveny pořadatelem písemně v organizačním zabezpečení,
možná varianta muži 2 B

III. Technické podmínky
Soutěžní družstva k provedení soutěžní disciplíny používají vlastí materiál, každý odpovídá za bezpečnost
materiálu, který na soutěž dodal

STROJ

 přenosná požární stříkačka s funkčními kulovými uzávěry a zpětnou klapkou
 žádná součást zařízení sání kromě ovládací páky nesmí přesahovat rám stroje
 při pokusu není používán přetlakový ventil

PŘÍVODNÍ VEDENÍ

 koš šroubovaný ze země se nesmí dotýkat šroubení savice a musí mezi spojem projít laminovaný list
papíru
 koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody
 pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na
savici nad hladinou vody
 Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje
 podložka pod spoj savic musí být hladká bez výřezů, max. 1 cm vysoká.

ÚTOČNÉ VEDENÍ





použití hadic C 52, B 75 (ne slabší, ne kratší než 19 m).
kontrolu délky hadic provede rozhodčí vždy u 1 ks hadice po každém pokusu
mezi ozuby půlspojek musí projít laminovaný list papíru
velikost otvorů půlspojek pro ozuby půlspojek a úpravy vnějšího vzhledu proudnice např. omotání páskou
se neposuzují
 družstvo smí použít pojistky proti rozpojení hadic na všech spojích (půlspojkách) útočného vedení
 proudnice průměr výstřikové hubice 12,5 plus mínus 0,1 mm, proudnice se může dotýkat země - závodník
nesmí překročit čáru stříkání – čára je nedotknutelná

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

 Ochranné přilby nemusí být jednotného typu a barvy.

IV. Obecná ustanovení
 základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění
přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento
prostor opustí
 u soutěžního družstva žen může být přítomen jeho vedoucí, nesmí ale přímo pomáhat.
 délka přípravy na základně 5 minut, čas přípravy začíná běžet na pokyn rozhodčího (“NA ZÁKLADNU”), tím
se začne měřit čas přípravy
 rozhodčí vyzve k nástupu na základnu neprodleně po jejím uvolnění, stroj je na základnu umístěn v době
přípravy základny
 připravenost základny je ukončena postavením celého soutěžního družstva na přípravnou čáru a od
tohoto okamžiku není možnost návratu k základně
 stroj může být nastartován
 za soutěžní družstvo mohou v případě malého počtu vlastních soutěžících startovat dva členové z jiného
soutěžního družstva – musí být uvedeni v písemné přihlášce a startovat v dresu svého družstva
 smíšená družstva pouze v kategorii MUŽI.
 soutěžící může nastoupit pouze jednou za jedno jiné družstvo.

V. Startování
 startování se provádí startovací pistolí
 povely: NA MÍSTA!, PŘIPRAVTE SE!, POZOR!, výstřel. Po povelu POZOR se žádný ze závodníku nesmí až do
výstřelu hýbat, jinak startér nesmí odstartovat. V opačném případě se jedná o ulitý start, který se musí
opakovat
 každé družstvo má možnost pouze jednoho opakování startu
 pokud dojde chybou startéra nebo startovací techniky k prodlužování startovacího procesu, umožní
startér strojníkovi z důvodu bezpečnosti stroje vrácení se k základně
 při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

VI. Měření času





měření času je prováděno elektronickou časomírou. Při selhání časomíry následuje opakovaný PÚ.
použít prioritně nástřikové terče dle pravidel PS (10 l)
možné použít sklopné terče při odporu klapky min 6 kg.
sklopné terče budou tvořit max. 50% soutěží ve schváleném Poháru OSH

VII. Hodnocení soutěží
 v kategorii žen: 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.
 výsledkovou listinu podepsanou hlavním rozhodčím předá pořadatel br. Tomáši Urbánkovi
 při rovnosti bodů rozhoduje vice lepších umístění.
 delegát soutěže předá Odborné radě represe OSH zprávu o soutěži na předepsaném tiskopise.

VIII. 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.

IX. Podmínky pro pořadatele soutěží
Hlavní kritéria pro přidělení dalšího ročníku se bude opět posuzovat
 účast soutěžního družstva pořadatele na soutěžích poháru OSH v uplynulém roce
 bezproblémové a kvalitní zajištění domácí soutěže
 morální povinnost sboru – účast na okrskové soutěži.
Pro rok 2021 ORV vypisuje následující další podmínky pro výběr dílčích soutěží:
 podání přihlášky nejpozději 23.12.2020 do 15,00 hodin do kanceláře OSH v Semilech.
 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).
 termín soutěže nebude kolidovat s jinými soutěžemi vypisovanými OSH Semily ani s postupovými
soutěžemi Požárního sportu
Pořadatel se podáním přihlášky zavazuje, že:
 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, hlavní rozhodčí nesmí být z domácího SDH
 zajistí pro 1-3 místo poháry a medaile, hmotné ceny dle možností pořadatele
 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
 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
 pořadatel má povinnost kontaktovat a zajistit přítomnost delegáta na soutěži
V případě závažných nedostatků v průběhu soutěže má ORR možnost dodatečně anulovat výsledky dílčí soutěže
poháru. Počet soutěží je stanoven na maximální množství max. 10

