
Vás srdečně zve na soutěž požárnických      

družstev 

 

 

 

Pořadatel: SDH ZRUČ 

Místo konání: Zruč (Za hasičskou zbrojnicí). 

Datum: 24.6.2017 

Dojezd soutěžních družstev: do 13.00 hodin 

Prezence, nástup, rozlosování: 13.00 – 14.00 hodin 

Zahájení soutěže: 14.00 hodin 

Soutěžní kategorie: muži, ženy (7 členů soutěžních družstev) 

Startovné: 100Kč (za družstvo)  

Přihlášení: Předběžné přihlášky zasílejte do 20.6.2017  

                     na mail: sdhzruc@seznam.cz nebo přímo na místě den soutěže. 

                    

 

 



Propozice: 

* Příprava základny: 

           - Soutěžní družstvo před zahájením požárního útoku provede uložení  

                    veškerého nářadí na základnu 2x2m. 

           - Čas na přípravu základny 5 minut od doby ustavení stroje na základnu. 

 

* Výzbroj:  

      - 1ks přenosná motorová stříkačka PPS 12 (libovolné barvy) 

      - 3 ks sací požární hadice A 110 mm / délka 1,5 m 

      - 1ks sací požární koš s funkční klapkou 

      - 2ks požární izolovaná hadice B75 – 10 m (soutěžní „úzká“ hadice není přípustná) 

      - 4ks požární izolovaná hadice C52 – 10 m (soutěžní „úzká“ hadice není přípustná) 

      - 1ks požární rozdělovač 

      - 2ks požární proudnice C52 

      - 1ks přetlakový ventil (dodá pořadatel) 

 

* Výstroj:  

 MUŽI:  

 Povinná: - pracovní stejnokroj (PS II) 

              - obuv pracovní nebo zásahová 

              - sportovní nebo zásahová přilba 

 Volitelná: - opasek bez sekerky a karabiny, rukavice 

 ŽENY: 

 Povinná: - sportovní nebo pracovní ústroj 

              - sportovní obuv (bez kolíků, ne kopačky, tretry atd.) 

              - sportovní přilba 

 Volitelná: - opasek bez sekerky a karabiny, rukavice 

 

* Provedení požárního útoku:  

                 - Provedení požárního útoku na vzdálenost 45 m pro může i ženy + štafeta. 

                 - Po splnění štafety, doběhne celé družstvo za čáru a tím se odstartuje požární útok.  

Voda do stříkačky bude dopravena libovolným způsobem. Po odstartování soutěžního družstva 

provedou jeho členové libovolným způsobem požární útok.  

Dopravní vedení tvoří 2 ks požární hadice B75 – 10 m a požární rozdělovač.  

První a druhý proud tvoří vždy 2ks požární hadice C52 – 10 m a proudnice C52.  

Mezi výtlačné hrdlo stroje a jedné hadici dopravního vedení B75 bude přetlakový ventil, 

nastavený na hodnotu 1,2MPa.  

Disciplína bude ukončena sražením obou terčů (plechovek), Sražení terčů bude provedeno 

z nástřikové čáry, vzdálené 5 m před terči. 

Nástřikovou čáru nelze překračovat! Vzájemná pomoc jednotlivých útočných proudů při 

sražení terčů je nepřípustná!! 

 

Losování pořadí soutěžních pokusů jednotlivých družstev bude provedeno po zahajovacím nástupu, 

k provedení soutěže nejprve nastoupí ženy a poté muži. 



V družstvu žen může být jedna soutěžní pozice nahrazena mužem, který může být zařazený na 

libovolný pozici. 

V případě 2 a více mužů ve družstvu bude toto hodnoceno jako družstvo mužů. 

 

* Důvody trestných bodů a diskvalifikace: 

 - výpomoc druhým proudem při sražení terčů – 5 sec. 

  - výpomoc u proudů dalším členem (držení proudnice další členem) – diskvalifikace. 

  - přešlap nástřikové čáry – 2 sec. 

  - nenasání vody do stroje do 60 sec. Po odstartování soutěžního pokusu družstva – diskvalifikace 

  - špatně našroubování sací kos – diskvalifikace (při vytažení savice z nádrže nesmí koš spadnout) 

  - při rozpojení savic po ukončení pokusu – diskvalifikace 

 

* Hodnocení soutěže:  

      - Dosažený čas štafety + požárního útoku bude zapsán dohromady do výsledkové tabule. 

         - Družstva budou hodnocena podle dosaženého času štafety + útoku od nejnižšího k  

                 nejvyššímu. 

        - Měření dosaženého času bude zajištěno minimálně dvěma časoměřiči. 

        - Startér (případně pověřený rozhodčí) má právo kontroly použité výzbroje a výstroje. 

 

V průběhu soutěžního pokusu nebude káď doplňována vodou. 

 

Soutěž není samostatně pojištěna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


