
Putovní pohár OSH Tábor 

 
VV OSH Tábor zřizuje svým usnesením Putovní pohár OSH. 

PP OSH přináší další možnosti pro soutěžní družstva SDH v oblasti PS, který se stal 

nedílnou součástí činnosti sborů. 

 

Kategorie: muži I. , ženy I. 

 

Soutěže zařazené do PP OSH 

-výběr soutěží pro PP OSH provádí OORS a schvaluje VV OSH, po schválení jsou 

zveřejněny v kalendáři soutěží na kalendářní rok 

-SDH která pořádá soutěž zařazenou do PP OSH, zveřejní vlastní OZ pro soutěž, kterou 

pořádá 

-OZ soutěže bude zveřejněno na www.oshtabor.cz 

-soutěže zařazené do PP OSH Tábor jsou pojištěny 

 

Podmínky pro zařazení do PP OSH 

-dodržení Směrnice hasičských soutěží v platném znění 

-OZ pohárové soutěže nesmí být v rozporu s výše uvedenou směrnicí 

-v kategorii muži se musí použít 3 x hadice B -75, 4 x hadice C -52 

-v kategorii  ženy se musí použít 2 x hadice B -75, 4 x hadice C -52  

 

Hodnocení PP OSH 

-hodnotí se zvlášť kategorie muži I. a ženy I. 

-do hodnocení jsou zařazena pouze první tři místa. Počítat se budou dosažené časy. 

-vítězem PP OSH se může stát pouze družstvo se součtem tří nejlepších časů, které se 

zúčastnilo minimálně tří pohárových soutěží 

-v případě shodného času dvou nebo více družstev rozhoduje o pořadí účast ve všech 

soutěží PP, popřípadě lepší umístnění v těchto soutěžích 

-Vítězi kategorie bude předán PP a diplom, podle ročního rozpočtu OSH příslušná cena. 

Druhému a třetímu místu dané kategorie náleží diplom. 

 

Komisař soutěže 

-komisař soutěže PP bude na návrh OORS jmenován VV OSH pro danou soutěž PP 

OSH 

-komisař soutěže provede zápis o konání soutěže kde uvede zda soutěž byla v souladu se 

Směrnicí hasičských soutěží a OZ dané soutěže 

-komisař soutěže má právo změnit rozhodnutí rozhodčích, pokud toto bude v rozporu 

s OZ nebo Směrnicí hasičských soutěží. 

 

Změny a dodatky 

-budou prováděny přílohou tohoto dokumentu 

 

Schváleno VV OSH Tábor 27.4.2015 

 

 

 

 

 
                                                                      …………………………….. 

                                                                                 starosta OSH Alois Pazdera 

http://www.oshtabor.cz/

