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I.
Obecné zásady
1)

Místo (prostor) nástupu k soutěži určí velitel soutěže. Prostor je
možno vyznačit praporky, pásy, čarami apod., případně předem
určenými osobami - směrníky.

2)

Počet soutěžních družstev ve tvaru a místo konání nástupu, jakož
i výstroj, nástupové a pochodové tvary stanoví dle podmínek velitel
soutěže.

3)

Soutěžní družstva se před přesunem do prostoru nástupu k zahájení
soutěže seřazují ve shromaždišti do příslušného tvaru. Na konci tvaru
se řadí četa rozhodčích.
II.
Provedení nástupu soutěžních družstev a rozhodčích k soutěži

4)

Pochodovým tvarem při slavnostním nástupu k soutěži je proud
soutěžních družstev ve dvojstupu a četa rozhodčích ve trojstupu nebo
čtyřstupu. Před vydáním povelu vypochoduje velitel soutěže šest
kroků před první družstvo a provede obrat „vlevo v bok“.

5)

Pokud se využívají k usměrnění nástupu směrníci, potom směrníci
vypochodují na povel „Směrníci na směr - na vzdálenost deseti metrů
(určí velitel soutěže) - pochodem V CHOD!“. Po dosažení svých
stanovišť se směrníci postaví čelem k pochodujícím družstvům.

6)

Před jednotlivými soutěžními družstvy může pochodovat směrník
s tabulí označující družstvo. Četu rozhodčích vede velitel čety,
kterým je zpravidla hlavní rozhodčí soutěže.

7)

Velitel soutěže soutěžící družstva a četu rozhodčích vyrovná.
Pak následuje pochod k hlavní tribuně.
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a)

Povel „Soutěžní družstva a rozhodčí, v pochodový proud,
na první družstvo, první družstvo směr ten a ten, za mnou,
pochodem V CHOD!“.

b)

Provedení: Na výkonný povel vypochodují soutěžní družstva
a četa rozhodčích v daných rozestupech. Velitelé soutěžních
družstev a velitel čety rozhodčích postupně velí „Za prvním
(druhým, x-tým) družstvem pochodem V CHOD!“. Družstva
(četa) následně vykročí v udaném směru.

1. Soutěžní družstvo

Četa rozhodčích

8)

Po vstupu tvaru do prostoru nástupu je možné pochod soutěžních
družstev prodloužit, např. pochodem po oválu.

9)

Po dosažení místa nástupu tvaru před hlavní tribunou velí velitel
soutěže dva povely „Vpravo ZATOČIT!“, „Směr PŘÍMÝ!“. Velitel
soutěže po dosažení místa nástupu pochoduje na své místo, kde
zaujme základní postoj do doby, kdy je na místě nástupu poslední
družstvo. Hasiči během změny směru sledují pečlivě své místo ve
tvaru tak,2x
aby nenarušili
tvar, zejména je nutné korigovat délku
2x
kroku.

10) Jednotlivá soutěžní družstva pochodují na úroveň velitele soutěže
a po1.dosazení
hlavní tribunou
Soutěžnícílového
družstvopostavení (na značku)
Četapřed
rozhodčích
pochodují na místě a po té na povel velitele soutěžního družstva
zastavují 2x
krok, nečekají,
2x až je
2x namístě2xnástupu poslední soutěžní
družstvo nebo četa rozhodčích. Směrník stojí na dva kroky před
soutěžním družstvem.

6x

2x

2x
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2x

2x
2x
11) Až dopochoduje poslední četa rozhodčích, velitel soutěže vypochoduje
šest kroků před tvar, provede vlevo bok a velí k vyrovnání: „Soutěžní
družstva a rozhodčí, na můj povel - POZOR!“, „VYROVNAT!“,
„Přímo HLEĎ!“, „Vpravo HLEĎ!“.
2x

2x

2x

2x

6x

12) Velitel soutěže podá ze svého místa před tvarem hlášení představiteli
hlavního organizátora soutěže (např. ředitel HZS kraje, generální
ředitel HZS ČR), který po převzetí hlášení odejde k mikrofonu a odtud
pozdraví nastoupené závodníky a rozhodčí, např. „Účastníkům
xxx. mistrovství v požárním sportu - NAZDAR!“. Všichni soutěžící
a rozhodčí v tvaru odpoví „ZDAR!“.
13) Po té může čestná jednotka provést vztyčení státní vlajky na místě
k tomu určeném tak, že na povel velitele soutěže napochoduje
a vztyčí státní vlajku (viz metodický list č. PŘV/ML12).
14) Při vztyčování státní vlajky nebo při hraní státní hymny velitel soutěže
zavelí „Přímo HLEĎ!“; po vztyčení státní vlajky nebo doznění státní
hymny velí „POHOV!“.
15) Následují slavnostní projevy hostů soutěže; začíná ten, kdo má
hlavní patronát nad soutěží (k projevu ho vyzve a představí hlasatel
soutěže).
16) Na výzvu hlasatele soutěže dále následuje:
a)

slib závodníka - předstoupí k mikrofonu, není v tvaru,

b)

slib rozhodčího - předstoupí k mikrofonu, není v tvaru,

c)

projev představitele hlavního organizátora soutěže, které ukončí
slovy např. „Tímto považuji xxx. mistrovství v požárním sportu
za zahájené“.

17) Velitel soutěže po té velí např. „Soutěžní družstva a rozhodčí
POZOR!, k plnění disciplín xxx. mistrovství v požárním sportu,
ROZCHOD!“.
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