Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační
podporou MŠMT ČR a ČAATS.
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Studentský klub požárního sportu při VŠB - TU Ostrava ve spolupráci s
SH ČMS, HZS MSK, ČAATS a města Ostravy.

Místo konání:

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraj v Ostravě
Porubě, ul. Martinovská 1622/36.

Termín konání:

2. – 3. května 2012.

Školy:

všechny vysoké školy v ČR.

Soutěžící:

student VŠ (denního nebo kombinovaného studia).

Přihlášky:

od 1. 2. 2012 do 1. 4. 2012 0:00 na www.hasicivsb.cz

Ubytování:

vlastní (pokud si nebudete vědět rady, rádi vám se sháněním
pomůžeme).

Strava:

vlastní, na místě soutěže je zajištěno drobné občerstvení.

Pojištění:

vlastní.

Technická ustanovení
Disciplíny podle kategorií:
muži
100m s překážkami
štafeta 4x100m
výstup do 4 n. p. cvičné věže
dvojboj
požární útok (3B)

ženy

smíšená družstva

100m s překážkami
štafeta 4x100m
požární útok (2B)

požární útok (3B)

Pravidla:
všechny disciplíny proběhnou podle pravidel požárního sportu. Pořadatel si vyhrazuje upravit
pravidla pro počty soutěžících v disciplínách i pro celkové hodnocení.
Technické podmínky:
- materiál na 100m s překážkami, štafetu 4x100m s překážkami a výstup na věž lze zapůjčit
od pořadatele přímo na místě konání,
- povrch dráhy – tartan, na požární útok tráva s náběhem ze zámkové dlažby,
- bude zajištěna elektronická časomíra od HZS MSK,
- při štafetě 4x100m s překážkami se na čtvrtém úseku přenáší hasicí přístroj,
- při požárním útoku se použije jednotný materiál,
- kontrola nářadí probíhá namátkově dle pravidel PS.
Informace o počtech soutěžících na disciplínu:
muži, ženy
- štafeta 4x100m s překážkami
soutěžící může běžet pouze v jedné štafetě.
Př. Ze 7 soutěžících lze sestavit pouze 1 štafetu.
požární útok
- pořadatel si vyhrazuje: v požárním útoku soutěží právě 7 soutěžících.
smíšená družstva
- dle propozic pořadatele - smíšená družstva (min. 1 žena/muž): studenti
v kategorii muži/ženy se mohou účastnit i požárního útoku v kategorii smíšená
družstva (v každé kategorii však pouze jednou).
Př. Máte-li 7 mužů a 2 ženy, lze postavit 1 družstvo na PÚ kategorie muži a 1
družstvo na PÚ kategorie smíšené.
pořadatel si vyhrazuje: V požárním útoku smíšených družstev soutěží právě 7 soutěžících.
Pokusy:
- v disciplínách běh na 100m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže má každý
soutěžící možnost dvou pokusů.
- každou univerzitu může reprezentovat max. 16 soutěžících, to znamená, že škola může
sestavit maximálně 2 štafety 4x100m s překážkami v každé kategorii (každou po 1 pokusu) a
4 požární útoky (každý také po 1 pokusu).

Měření času:
u všech disciplín bude elektronická časomíra zapůjčená HZSMSK.
Protesty:
protest je možno podat dle pravidel požárního sportu po složení kauce 200,- u velitele
soutěže.
Hodnocení:
Hodnocení jednotlivých disciplín je shodné s pravidly požárního sportu. Celkové hodnocení
škol však shodné s těmito pravidly není. Studenti sbírají pro svoji školu body za umístění v
jednotlivých disciplínách (podobně jako na Českých akademických hrách):
1. místo 6 bodů
2. místo 5 bodů
3. místo 4 body
4. místo 3 body
5. místo 2 body
6. místo 1 bod.
Škola, která nasbírá největší počet bodů, se stává celkovým vítězem. Při rovnosti bodů
rozhoduje o umístění školy větší počet prvních míst, následně druhých, atd. V disciplínách
100m s překážkami, výstup do 4. podlaží cvičné věže a dvojboj (součet časů 100m + věž),
získá škola body za každého umístěného jednotlivce (nehodnotí se součet časů jako dle
pravidel PS, ale hodnotí se umístění jednotlivce). V disciplínách štafeta 4x100m s překážkami
a požární útok získá škola body za každé umístěné družstvo.
Př. Postaví-li škola 3 štafety, které se umístí na prvních třech místech, může získat 15 bodů.
Stejně tak pokud bude mít škola 6 jednotlivců, kteří se umístí na prvních šesti místech, může
získat 21 bodů.
Školy umístěné hůře než na 6. místě nejsou pro celkové hodnocení škol v disciplíně
bodově hodnoceni.
Časový harmonogram soutěže:
bude rozvržen po ukončení přihlášek do soutěže.
Kontakty:
webové stránky www.hasicivsb.cz
Ředitel soutěže:
Mgr. Jiří Friedel
e-mail: jiri.friedel@vsb.cz
mobil: 737 267 919
Velitel soutěže:
Radek Dopirák
e-mail: radek.dopirak.st@vsb.cz
Prezence, ubytování a komunikace se soutěžícími:
Bc. Kristýna Kutilová
e-mail: kristyna.kutilova.st@vsb.cz

