
SSSBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ                 

VVV   NÝŘANECH 

si Vás dovoluje pozvat na ČTRNÁCTÝ ročník soutěže 

   Sborů dobrovolných hasičů  

 
Akce se koná 22. 9. 2018 v  prostoru požární zbrojnice v Nýřanech 

a na soutěžní trase.  
Soutěž je určena pro čtyřčlenná požární družstva mužů a žen nebo 

družstva smíšená. 
 
Časový plán :             12:00– 12:30        dojezd a prezence družstev 

                                        12:45                      nástup soutěžních družstev  

                                        13:00                      zahájení soutěže 

 
Výstroj družstev :    Pracovní stejnokroj nebo sportovní oblečení, obuv holeňová- 

                                        zásahová nebo sportovní. 
                                    
                             

Výzbroj družstev :    Družstvo 1+3 a mapa, která je součástí těchto propozic. 
Veškeré prostředky pro plnění disciplín dodá u každé 
disciplíny 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. 2018 

                                        na adresu:   SDH Nýřany, Šulova 1150 

                                                            330 23    Nýřany, tel.: 725 045 297 

                                                            e-mail: hasici.nyrany@seznam.cz              

 
 

 
 
 
 
 



 
Disciplíny: 

 
Celá soutěž se skládá z 8 disciplín. Disciplíny se týkají jak oboru požární ochrany, tak i 
všeobecných okruhů znalostí, jako je kupříkladu zdravotní příprava, zručnost, základní 
dovednosti a znalosti každého dobrovolného hasiče. Název disciplín a jejich náplně se 
dozví každé družstvo po prezentaci před zahájením soutěže. Do soutěže může být 
zařazena tajná disciplína. 
 
 

Hodnocení:    
 
Výsledné pořadí v soutěži bude součet časů dosažených v jednotlivých disciplínách. 
Čas dosažený v jednotlivých disciplínách 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 při plnění 
disciplíny 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. 
 
 

Před dokončením disciplín se nedoporučuje požívat alkoholické ápoje!! 

 
 
 
 
 
 

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

     Starosta SDH Nýřany                                                        Velitel SDH Nýřany 

 



 
 1. Disciplína: 

Signalizace v PO 
- celé družstvo plní disciplínu dle pokynů rozhodčího. Disciplína se týká předávání a přijímání 
optických signálů a signálů lanem.  
Hodnocení: za každou chybnou odpověď, 5. trestných bodů                                                                                   
                  
 

 2. Disciplína: 

Technické prostředky 
- každý člen družstva si vylosuje jeden technický prostředek, identifikuje jej a doplní technická a 
taktická data prostředku.  
Hodnocení: za každou chybnou odpověď, 5. trestných bodů                                                                                   
 

 
 3. Disciplína: 

Útočné vedení přes železniční trať  
- celé družstvo provede požární útok dle pokynů rozhodčího  
Hodnocení: disciplína se hodnotí měřením času od povelu rozhodčího po dosažení cíle 
          nesplnění disciplíny, nejhorší čas + 10. trestných bodů 
  
 

 4. Disciplína: 

Rozhazování a motání hadic na čas 
- celé družstvo dle pokynů rozhodčího provede rozhození a smotání hadice “C“ 
Hodnocení: disciplína se hodnotí měřením času od povelu rozhodčího po dosažení cíle 
  špatně smotaná hadice 10. trestných bodů 
 
 

 5. Disciplína: 

Zdravověda + transport zraněného 
- družstvo provede praktickou první pomoc včetně transportu raněného  
Hodnocení: každý špatný zákrok, 5. trestných bodů 
          nedonesení zraněného 100. trestných bodů 

 
 
  6. Disciplína: 

Lanová lávka 
- každý člen družstva překoná vodní tok pomocí lanové lávky 
Hodnocení: nesplnění disciplíny, nejhorší čas + 10. trestných bodů 

 
 
 7. Disciplína: 

Požární útok 
- družstvo dle pokynů rozhodčího provede požární útok 
Hodnocení: celkový čas od startu do dosažení cíle 
          nesplnění disciplíny, nejhorší čas + 10. trestných bodů 

 
 
 



 8. Disciplína: 

Výměna kola u požárního přívěsu 
- celé družstvo provede dle pokynů rozhodčího výměnu kola u přívěsu 
- družstva žen provedou výměny žárovky 
Hodnocení: disciplína se hodnotí měřením času od povelu rozhodčího až po dosažení cíle 
          nesplnění nejhorší čas + 20. trestných bodů 
 
 

Do soutěže může být zařazena tajná disciplína! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  - Sbor dobrovolných hasičů Nýřany 

 
 

 
P Ř I H L Á Š K A 

do hasičské soutěže 
     

 

MMMEEEMMMOOORRRIIIÁÁÁLLL      VVV...   KKKLLLIIIČČČKKKYYY      AAA      PPP...   EEEGGGEEERRRMMMAAAYYYEEERRRAAA  

konaný dne 22.9.2018  
             
 
 
 

 
....................................................................................................... 

(  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) 


