
 

 

         

 

 

                                          vydávají 

 

P R O P O Z I C E 

SOUTĚŽE V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF 

 

„O  POHÁR  KSH  MSK“ 
(soutěž je součástí Ligy v klasických disciplínách CTIF 2017) 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

 

Pořadatel:  SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s OSH Opava a 

OSH Ostrava.  

 

 

Místo konání:  Atletická hala „OSTRAVAR ARÉNA“ Ostrava - Vítkovice 

    /za Ostravar arénou, viz plánek/ 

 

 

Datum konání:  Neděle dne 26. března 2017 
 

 

Prezence:   rozhodčí  od 7:30 do 8:00 hod.  

družstva  od 8:15 do 9:30 hod. 

 

 

Zahájení soutěže:  10:10 hod. 

 

Kategorie:  Dobrovolní hasiči – muži 

Dobrovolní hasiči – ženy 

Profesionální hasiči 
 

 

Třídy:    „Třída A“ – bez započtení věkových bodů, 

„Třída B“ – se započtením věkových bodů. 
 

 

Disciplíny:  Požární útok /2 dráhy/ 

Štafeta s překážkami /1 dráha/ 
 

Počet pokusů v jednotlivých disciplínách může být pořadateli upraven před 

zahájení soutěže v závislosti na počtu přihlášených kolektivů. 

 

Přihlášky:                   V termínu nejpozději do neděle 12. 3. 2017 na Krajské sdružení hasičů 

MSK,  Výškovická  č. 40700 30 Ostrava - Zábřeh,   

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

 



 

nebo přihlášku naskenovanou e-mailem na adresy: 

osh.ostrava@hzsmsk.cz ,   t.klos@seznam.cz , /do předmětu e-mailu 

zadat   CTIF Ostrava 2017/.  

Originály přihlášek předloží jednotliví vedoucí družstev při prezenci. 

 

Startovné:  200,- Kč za družstvo.  

 

Časový harmonogram: 
 

07:30 – 09:30   Prezence 

08:30 – 10:00  Tréninky disciplíny 

10:10 – 10:20   Nástup a zahájení soutěže, porada vedoucích 

10:30 – 14:30   Plnění jednotlivých disciplín 

15:00     Vyhodnocení a vyhlášení výsledků 

 
Organizátoři si vyhrazují právo změn časového harmonogramu!  

 
PRACOVNÍCI SOUTĚŽE: 

 

Organizační skupina: 

Vedoucí organizační skupiny:   Ing. Tomáš Lefner 

Technická skupina:   OSH Opava 

Tajemníci soutěže:    Ladislav Čabla, Michal Kolka 

Ekonomická skupina:   Richard Dudek, DiS.,  

Vedoucí prezence:    Ing. Martina Hartmanová 

Velitel soutěže:   Ing. Tomáš Klos 

Komentátor:    Ing. Ivo Adámek 

Zdravotní služba:   KSH MSK 

 

Hlavní rozhodčí:   Mgr. Jan Dumbrovský 

Rozhodčí disciplín:   PÚ CTIF – Vlastimil Košťál, Jiří Bláha 

     Štafeta CTIF – Milan Kučera 

Sčítací, vyhodnocení skupina: Ing. Josef Orgoník, Ing. Markéta Oprchalská 

Rozhodčí:    KSH MSK 
     

Delegát SH ČMS   František Dlesk 

 

Ústroj rozhodčí - vycházkový stejnokroj SH ČMS, dle platného znění stejnokrojového 
předpisu. Vstup na plochu jen ve sportovní čisté obuvi, bez černé podrážky. 
          

TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

 

Provedení disciplín se bude řídit platným „SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM PRO MEZINÁRODNÍ 

SOUTĚŽE V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF“ v plném znění (7.vydání, 2011), dle 

platné Směrnice hasičských sportovních soutěží a těchto Propozic (u překážek na štafetovém 

běhu bude rozdělení dle možností klopené dráhy). 

 

Veškeré nářadí potřebné k plnění disciplín poskytne pořadatel.  

 

Taktické značky členů soutěžního družstva pořadatel nezajišťuje. 
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Požární útok CTIF (2 dráhy) - povel ke startu bude dán ze zvukové nahrávky. 
Nahrávka na stránkách www.dh.cz (https://www.dh.cz/images/CTIF/startovaci%20povel.mp3). 
  

Měření jednotlivých disciplín bude prováděno elektronickou časomírou. 

 

 Pokyny pro účastníky soutěže v hale: 

o Vstup do haly hlavním vchodem (viz. Plánek) – na tribunách a v místě hlavního vstu-

pu není nutno se přezouvat, 

o Použití bot na plochu – pouze ve sportovní čisté obuvi, bez černých podrážek,  

o Vstup na plochu je možný pouze bez potravin a pití,   

o Stravování je umožněno na tribunách a plochách k tomu určených, 

o Závodníci a vedoucí se pohybují jen ve vymezené ploše (plocha před tribunami bude 

pro závodníky uzavřena) 

 Šatny: 

o K dispozici šatny pro závodníky – pod tribunami v úrovni atletického tunelu (bude 

značeno), 

o Skřínky lze za peníze uzamknout (10 Kč), po vrácení klíče jsou peníze vráceny,  

 

Závodníci jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů a provozním řádem haly. Porušení těchto 

nařízení může být důvodem k vyloučení kolektivu ze závodu.  

 

Plánek: 
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Pořadatel nezajišťuje pro soutěžní kolektivy dopravu.  

 

Provozovatelem haly může být parkování u haly zpoplatněno částkou 50,- Kč /vozidlo/ 

na den.  
 

Ubytování a oběd na stadionu dne 26. 3. 2017 je možné si objednat na vlastní náklady 

v přihlášce. 

 

V místech konání soutěže bude otevřen stánek s občerstvením. 

 

 

 

                           
 

Ing. Leo Kuběna     

                     starosta KSH MSK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Příloha č.1 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 

P Ř I H L Á Š K A 

na soutěž v klasických disciplínách CTIF  

„O Pohár KSH MSK“ 

(Vyplňte čitelně!)      
 

..................................................................................................…………………………………………    
                                                                      (organizace ) 

 
přihlašuje družstvo: 
……….…………………………………………...................................................................................... 
                                                                                   (SDH, JPO, HZS) 

 

na soutěž:          „O Pohár KSH MSK“                 Ostrava - Vítkovice  26. 3. 2017.  

 

v kategorii: dobrovolní hasiči - muži A,   muži B,  ženy A, ženy B,                                                   

                     profesionální hasiči - muži A, muži B   

 

k plnění disciplín: požární útok CTIF,  překážkový štafetový běh 

 

 

Seznam soutěžících: 
 Příjmení a jméno                                  datum narození    podpis                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
l........................................................................../....................................../................................................ 
                                                                                               
2......................................................................../......................................./………..................................... 
                                                                                                    
3..................................................................…./......................................../................................................ 
                                                                                                                   
4…….................................................... ...… ./........................................./…….…..................................                                                                                                    
     
5......................................................................./...........................……..../.................................................. 
                                                                                                        
6................................................................  ...../......................................./........…………………….……. 
                                                                                                        
7......................................................................./......................................./.................................................                                                                                                    
    
8....................................................................../......................................../................................................ 
                                                                                                        
9...................................................................../....................................../................................................... 
                                                                                                      
10.............................................................…../....................................../.....................................................                                                                                                    
    
 

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité na soutěži odpovídají Pravidlům pro mezinárodní 

hasičské soutěže, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní 

způsobilost a ostatní podmínky stanovené v Pravidlech pro mezinárodní soutěže a propozicích soutěže a dává svým podpisem 

souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci 

SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organi-

začních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže.  
    

 

Vedoucí družstva:  ..........................……......... tel.:  ………………..  e-mail:……………………….. 
                                     příjmení a jméno  
 

Trenér družstva:  .............................................. tel.:   ………………. e-mail:………………………… 
                                                  příjmení a jméno                                                         

 

 

 



 

 

Máme zájem o ubytování (zakřížkujte):         □   z 25. na 26. 3. 2017,  počet osob ……………..  

Cena ubytování je 220 Kč/osoba. Platba bude provedena u prezence. 

 

 

 

Máme zájem o oběd  26. 3. 2017 na stadionu (zakřížkujte):      □  počet osob  …………….. ….. 

Cena obědu je 70 Kč, platba bude provedena u prezence.    

 

 

 

V  ............................………….. dne …………………                                            

 

      

                                                                                    ...................................................………………                                                        
                                                                         (razítko a podpis  přihlašovatele)  
Poznámky:    Nehodící se škrtne.               

 


