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                Pokyny  k provedení základních (okrskových)
          kol v požárním sportu v roce 2018

Všem velitelům okrsků v okrese Blansko

Základní kolo PS
Základní kola budou provedena v působností okrsků do: 18.6. 2018.
Velitelem soutěže je okrskový velitel.
Hlavní rozhodčí musí být rozhodčí s kvalifikací.
V základním kole se budou plnit 2 discipliny – požární útok, jako druhá disciplina štafeta 4 x 100 metrů, 
nebo běh na 100 metrů. s překážkami. 
Okrsky si mohou discipliny upravit dle možnosti v okrsku v rámci pravidel pořádání soutěží v požárního 
sportu.
V příloze zasíláme přihlášky do základního kola, vyhodnocovací tabulky a přihlášky na I.kolo (okresní) pro 
vítězná družstva mužů a žen.
Vyhodnocení základních kol zašlou okrskoví velitelé do 25.6.2018 -  vyhodnocovací tabulky, přihlášky 
družstev soutěžících v základním kole. Přihlášky musí být čitelně vyplněny. Zaslání přihlášek je nutné z 
důvodu pojištění soutěžících. Soutěžící musí být členy SH ČMS. U soutěžících startující za jiné SDH než ve 
kterém je řádným členem, je nutno toto uvést u závodníka v závorce.

I. kolo soutěže v požárním sportu  
Do I. (okresního) kola postupují vítězná družstva mužů a žen ze základního kola.    
Přihlašování bude probíhat elektronicky na adrese  https://goo.gl/forms/soHnfqhXxz9AhOXB3 
Tištěné přihlášky budou na soutěži použity jen v případě změny v soutěžním družstvu. Přihlášky zašlete 
do 25. 6. 2018 
Termín musí být dodržen! Pokud víte že se I. kola nezúčastní vítězné družstvo okrsku, vyšlete do I. kola další
družstvo. 
 V I. kole se bude soutěžit v disciplinách: 
1) požární útok, 
2) běh na 100 metru s překážkami - soutěžit bude 6 členů družstva (4 lepší časy se  započítávají). V  přihlášce
vypište pořadová čísla min. 6 jednotlivců pro běh 100 m..
3) štafeta 4x100 metrů
OZ I. kola bude zasláno přihlášeným družstvům mužů i žen, ke stažení i na www.oshblansko.cz.
I. kolo v PS se bude konat 7. července 2018 na stadionu ASK Blansko. Velitelé okrsků zabezpečí účast 
družstva z okrsku v I. kole PS!

S pozdravem

                   Kobylka Michal                           Vykydal Milan
                    vedoucí OORR                                                  starosta OSH ČMS Blansko
  
Dne 25.2. 2018 

      
Příloha : Přihlášky do soutěže a  Vyhodnocovací tabulky -  nakopírujte pro SDH okrsku  


