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Akce se koná 23. 9. 2017 v prostoru školního atletického stadionu  

v Nýřanech a na soutěžní trase.  

Soutěž je dle platných SHS a je určena pro čtyřčlenná požární družstva 

mužů a žen nebo družstva smíšená. 

 

Časový plán :             11:30 – 12:00        dojezd a prezence družstev 

                                        12:15                       nástup soutěžních družstev  

                                        12:30                       zahájení soutěže 

 

Výstroj družstev :    Pracovní stejnokroj nebo zásahový oděv, obuv holeňová- 

                                        zásahová, záchranný opasek se sekyrkou bez karabiny,  

                                        zásahová přilba, rukavice pracovní. Pro ženy  

                                        je povoleno použití sportovní obuvi, lehkého opasku a  

                                        sportovní přilby. 

 

Výzbroj družstev :    Vozidla typu DA, CAS, OA, NA – jejichž posádka tvoří 

družstvo 1+3 a mapa, která je součástí těchto propozic. 

Veškeré prostředky pro plnění disciplin dodá u každé 

discipliny pořadatel soutěže.  

 
Startovní pořadí :     Pořadí bude rozlosováno při zahajovacím nástupu. 

 

Startovné :                  Každé zúčastněné soutěžní družstvo zaplatí při prezenci  

                                        startovné 150,- Kč. 

 

Přihlášky :                  Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 21. 09. 2017 

                                        na adresu:   SDH Nýřany, Šulova 1150 

                                                            330 23    Nýřany, tel.: 725 045 297 

                                                            e-mail: hasici.nyrany@seznam.cz              
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Disciplíny: 

 
Celá soutěž se skládá z 12 disciplin. Discipliny se týkají jak oboru požární ochrany, tak 

i všeobecných okruhů znalostí, jako je kupříkladu zdravotní příprava, zručnost, 

základní dovednosti a znalosti každého člověka. Název disciplin a jejich náplně se 

dozví každé družstvo po prezentaci před zahájením soutěže. Do soutěže může být 

zařazena tajná disciplina. 

 

 

Hodnocení :    
 

Výsledné pořadí v soutěži bude součet časů dosažených v jednotlivých disciplinách. 

Čas dosažený v jednotlivých disciplinách se skládá z dosaženého času, nebo získaných 

trestných bodů, přičemž 1 trestný bod = 10s. Družstvo musí soutěž absolvovat 

v předepsaném početním stavu 1+3. V případě, že bude kontrolou zjištěno, že ve 

vozidle či při plnění discipliny schází soutěžící, družstvo bude ze soutěže 

diskvalifikováno. Družstvo bude diskvalifikováno i v případě, že dojde k výměně 

soutěžícího v průběhu závodu, nebo i v případě, že při plnění disciplín bude plnit úkoly 

jiná osoba než je složení soutěžního družstva, tzn. pokud by soutěžní družstvo mělo 

řidiče, který nebude členem družstva nesmí tento pomáhat při plnění soutěžních úkolů. 

 

 

Před dokončením disciplin se nedoporučuje požívat alkoholické nápoje!! 
 

 

 

 

 

 

Po celou dobu konání této soutěže je zajištěno občerstvení. 

Věříme, že podpoříte tuto soutěž, která je opakem požárního sportu a na 

vaši účast se srdečně těší všichni nýřanští hasiči. 
 

                                                    

 

 

 

 

                                                          S pozdravem 

 

 

 

 

 

E G E R M A Y E R  Pavel v. r.                                          K U Č E R A   Robert v. r. 

     Starosta SDH Nýřany                                                              Velitel SDH Nýřany 

 



 1. Disciplína: 
Test z oboru požární ochrany, civilní ochrany a krizového řízení a všeobecných 

znalostí 
- celé družstvo plní znalostní test z výše uvedených témat na čas. Čas pro splnění testu je 5 minut 

Hodnocení :  Nevyplněná odpověď=chybná odpověď 

                 Za každou chybnou odpověď….5 trestných bodů 

 

 2. Disciplína: 
Požární útok 
- celé družstvo na pokyn rozhodčího provede útok do daného terénu libovolným způsobem. 

Hodnocení :  celkový čas od startu do dosažení nástřikové čáry  

 

 3. Disciplína: 
Hod granátem na cíl 
- každý člen družstva hází jeden granát 

Hodnocení : za každý chybný hod …… 5 trestných bodů 

 

 4. Disciplína: 
Práce na vodě 
- družstvo se na povel rozhodčího ustrojí dle BOZP , nalodí se na záchranný člun. Následně provede 

ovládání člunu na vyznačené dráze. 

Hodnocení :  disciplina se hodnotí měřením času od povelu rozhodčího po dosažení kotviště 

 

 5. Disciplína: 
Určení PHP a použití u požáru 
- každý člen družstva určí název PHP a na jaký požár je vhodný 

Hodnocení :  nesprávný název PHP…. 2 trestné body 

                       nevhodné užití PHP….…2 trestné body 

 

  6. Disciplína: 
Oblékání na čas + motání hadic 
- družstvo na povel rozhodčího ulehne v pracovním stejnokroji bez blůzy a bot na lehátka, přilbu, 

opasek a boty uloží vedle lehátka. Po signálu se družstvo ustrojí do připraveného zásahového obleku, 

bot, přilby a opasku a dva členové provedou rozhození hadice „C“ a zbylí dva členové provedou 

smotání hadic. Disciplína končí postavením hadic na předepsané místo a družstvo nastoupí na cílovou 

čáru. 

Hodnocení :  měřením času od zaznění signálu po nastoupení družstva na cílovou čáru, 

nedokončená ústroj ….. 2 trestné body, špatně smotaná hadice …... 2 trestné body 

 

 7. Disciplína: 
Vodní proud 
- družstvo na povel rozhodčího vodním proudem z hadice „C“ provede přemístění plovoucího 

předmětu po hladině do určeného cíle. Družstvo se musí pohybovat pouze po břehu, vstup do vody 

bude považován jako nesplněný úkol!!! 

Hodnocení :  celkový čas od startu do dosažení cíle. Nesplnění – nejhorší čas + 6 trestných bodů. 

 

 8. Disciplína: 
Uzle 
- každý člen družstva provede uvázání uzlu dle vylosované karty 

Hodnocení :  za každý chybně provedený uzel…. 5 trestných bodů 

 



 9. Disciplína: 
Zdravotní příprava  
- družstvo provede praktickou první pomoc včetně transportu raněného. 

Hodnocení :  každý špatný zákrok ….. 3 trestné body, transport raněného …. celkový čas od 

povelu rozhodčího po dosažení cílové čáry 

 

 10. Disciplína: 
Věcné prostředky 
- každý člen družstva si vylosuje značku věcného prostředku a pak provede její přemístění po 

vytyčené trase 

Hodnocení :  disciplína se hodnotí měřením času od povelu rozhodčího po dosažení cílové čáry,  

za každý špatný věcný prostředek ….. 5 trestných bodů  

 

 11. Disciplína: 
Požární útok od hydrantu 
- družstvo na povel rozhodčího provede požární útok od nadzemního hydrantu přes překážky.  

Hodnocení :  disciplína se hodnotí měřením času od povelu rozhodčího po sražení terče 

                       za každého člena, který nepřekoná překážku…. 10 trestných bodů  

 

 12. Disciplína: 
Disciplina  dovednosti 
- jeden člen družstva provede disciplínu dle instrukcí rozhodčího po vytyčené trase a na jejím konci 

určí za ztížených podmínek věcný technický prostředek 

Hodnocení :   celkový čas na vytyčené trase 

                        nesprávné určení věcného prostředku….5 trestných bodů 

 

 

 

 

Do soutěže může být zařazena tajná disciplina! 

 

 

 

 

Celkové hodnocení : 
Výsledné pořadí v jednotlivých disciplinách bude zavedeno do celkového vyhodnocení. Družstvo 

s nejnižším součtem časů se stane vítězem soutěže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  - Sbor dobrovolných hasičů v Nýřanech 
 

 

 

P Ř I H L Á Š K A 
do hasičské soutěže 

     

 

MMMEEEMMMOOORRRIIIÁÁÁLLL      VVV...   KKKLLLIIIČČČKKKYYY      AAA      PPP...   EEEGGGEEERRRMMMAAAYYYEEERRRAAA   
konaný dne 23.9.2017    

             
 

 

 

 

....................................................................................................... 
(  SDH obce ) 

                                                     

     

 

přihlašuje družstvo - ……………………… 

 

 

Seznam soutěžících: 

 

         příjmení a jméno                                         datum narození                                            podpis                         

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                              

l........................................................................................................................................……………………… 

                                                                                                       

2..........................................................................................................................................……………............. 

                                                                                                       

3..........................................................................................................................................……………............. 

                                                                                                                   

4. .........................................................................................................................................…………………… 

                                                                                                         

                                                                                                      

 

                                                                                                       

 

                                                                                                      
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky  stanovené v pravidlech požárního sportu a 

propozicích soutěže.  Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který 

shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely 

organizace a vyhodnocení soutěže.  

Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 6 odst.6 pravidel  hasičských soutěží. 
 

 

 
 

    

Vedoucí  družstva:.......................................………          
                                                     příjmení  a  jméno                                                         
 

 

 

 

 

V .................................... dne .............................                              ...................................………………                                                         
                                                                         (razítko a podpis  přihlašovatele) 



 


