
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Kancelář sdružení 

Římská 45, 121 07 Praha 2 
 

Věc: Dodatek č. 1 Směrnice hasičských sportovních  soutěží pro muže a ženy schválené  

        VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 . 
 

ÚORHS vydává dodatek Směrnice hasičských sportovních  soutěží pro muže a ženy 

v čl. 5 odst. 8. a v pravidle 53 odst. 2 a 3.  
  
1) Článek 5 odst. 8 Směrnice hasičských sportovních  soutěží pro muže a ženy se 

kompletně ruší a nahrazuje se zněním:  
 

8)          Pořadatel hasičské soutěže je dále povinen: 

            a) pojistit nepostupovou hasičskou soutěž (pohár, memoriál a jinou soutěž)  a  

                účastníky soutěže tak, aby pojistná smlouva zahrnovala alespoň: 

                  aa) úrazové pojištění všech aktivních účastníků hasičské soutěže na riziko smrti 

úrazem a riziko trvalých následků nejméně na pojistnou částku 40 000 korun  

                        na každé riziko, 

                  ab) pojištění odpovědnosti za škodu, za kterou pořadatel odpovídá podle  

                        právních  předpisů, zejména je povinen pojistit: 

                        a) odpovědnost za škodu na zdraví na pojistnou částku alespoň 200 000,- Kč,  

                        b) odpovědnost za škodu na majetku na pojistnou částku alespoň 200 000,- Kč,   

             b) postupové hasičské soutěže v požárním sportu od základního kola až po          

                 Mistrovství ČR  jsou na odpovědnost za škody pořadatele pojištěni pojistnou   

                 smlouvou uzavřenou u HVP,a.s. č. 001 4424 018 

             c) postupové hasičské soutěže v požárním sportu od základního kola až po          

                 Mistrovství ČR  jsou na na riziko smrti úrazem a riziko trvalých následků úrazu  

                 pojištěny pojistnou smlouvou a jejími dodatky uzavřenou u  HVP,a.s.                        

                 č. 0011-304-083   a pojišťovny Generali, a.s. č. 0229499041  

 d) povinnost pojistit účastníky hasičské soutěže  pořadatel nemá jen v tom případě,  

       když bude úrazové pojištění a odpovědnost za škody pořadatele prokazatelně  

       zabezpečena alespoň v rozsahu stanoveném  v článku 5 odst.8a.  

              e) účastníci nepostupových hasičských soutěží z řad členů SH ČMS a aktivních  

                  účastníků jsou úrazově pojištěni pojistnou smlouvou a jejími dodatky uzavřenou u  

                  HVP, a.s. č. 0011-304- 083 a pojišťovny Generali, a.s. č. 0229499041.  
 

2) V pravidle 53 odst. 2 a 3 Směrnice hasičských sportovních  soutěží pro muže a ženy se 

doplňuje (červený text):  
 

  2)   V disciplínách štafeta 4 x 100 m s překážkami má každá štafeta a v požárním útoku  

         každé družstvo možnost jednoho pokusu. V postupových soutěžích požárního sportu     

         SH ČMS od krajského kola po MČR má každé družstvo v požárním útoku  

         možnost dvou pokusů.  

  3)   Počet pokusů může být podle rozhodnutí pořadatele upraven, na úrovni základního až  

        okresního kola postupových soutěží SH ČMS 
 

Dodatek schválil VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 s tím, že: 

- odst. 1 má okamžitou účinnost  

- odst. 2 má účinnost od 1.1. 2014 

                                                                                                   Ing. Karel Richtter v.r.  

                                                                                                      Starosta SH ČMS 


