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SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Záluží 

POZVÁNKA 

 

Sbor dobrovolných hasičů Záluží pořádá v sobotu 10. srpna 2019 soutěž hasičských 

družstev v požárním útoku „O pohár starosty SDH“. Místem konání je 

areál rybníka v Záluží. 

 

PROGRAM: 

13.00  prezence, odevzdání přihlášek 

13.30  nástup, losování pořadí a porada velitelů 

14.00  zahájení soutěže 

??.??  vyhodnocení soutěže, předání cen 

 

KATEGORIE: 

Soutěž je určena pro družstva mužů a žen o maximálním počtu 7 členů. 

 

STARTOVNÉ: 

Každé družstvo uhradí startovné ve výši 100,- Kč 

 

POJIŠTĚNÍ: 

Soutěž není samostatně pojištěna (všichni soutěžící musí být členové SH ČMS) 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Prosíme o zaslání předběžné přihlášky do 9. srpna 2019 e-mailem na adresu: 

vena.r@seznam.cz 

 

SOUTĚŽ SE BUDE ŘÍDIT PŘILOŽENÝMI PROPOZICEMI 

 

S pozdravem, 

Jan Stádník        Václav Rataj 

starosta SDH        velitel SDH 

  

 

 

 

 

 

   



PROPOZICE 
 
 

VÝZBROJ: 
Motorová stříkačka PS12, 2 ks savice 2,5m nebo 4 ks savice 1,6m spojené po dvou, sací koš se 
zpětnou klapkou, 2 ks hadice B (75mm), 4 ks hadice C (52mm), rozdělovač, 2 ks proudnice „C“ 
(možno bez uzávěru) a podle potřeby hákové klíče. 
 
VÝSTROJ: 
Sportovní dres, sportovní obuv, přilba a opasek bez karabiny.  
 
PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU: 

• Soutěžní družstvo se na pokyn rozhodčího přemístí do prostoru základny. Časový 
limit pro přípravu základny je 5 minut.  

• Požární stříkačka bude nastartována na pokyn rozhodčího 

• Hadice mohou být jak rozhazovány, tak roztahovány. 

• Každý útočný proud má svůj terč, který musí být sražen bez přešlápnutí stanovené 
čáry hranice nástřiku. Nesmí dojít ke zkřížení proudů. 

• Při provádění požárního útoku nebude nádrž doplňována vodou. 

• Požární útok je zakončen sražením obou terčů. 
 
PENALIZACE: 

1. Sražení terče nepovoleným způsobem    10s 
2. Nedokončení útoku v předepsané výstroji   10s za každý případ 
3. Nedodržení limitu pro přípravu základny    neplatný pokus 
4. Hrubé chování či nevhodné vystupování při soutěži  vyloučení ze soutěže 

  
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 
Pořadí družstev bude určeno podle dosaženého času.  
 
PROTESTY: 
Nebudou přijímány. 
 
Pro jinak neupravené případy a postupy platí v přiměřeném rozsahu pravidla požárního 

sportu. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na zařazení tajné disciplíny, s níž budou velitelé seznámeni 
při prezenci. 

 
 


