
 

  

 

POZVÁNKA 

Sbor dobrovolných hasičů Příšov pořádá v sobotu 16. července 2022 soutěž hasičských 

družstev v požárním útoku.  

Místem konání je areál Olšin v Příšově. 

 

PROGRAM: 

13:15 prezence, odevzdání přihlášek 

13.45 nástup, losování pořadí a porada velitelů 

14:00 zahájení soutěže 

??.?? vyhodnocení soutěže, předání cen 

??:??                         tombola 

18:00                         večerní taneční zábava – hudba p. Kokošky 

 

 

KATEGORIE: 

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

 

STARTOVNÉ: 

Každé soutěžní družstvo uhradí startovné ve výši 100,- Kč. 

 

POJIŠTĚNÍ: 

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

 

PŘIHLÁŠKY: 

Předběžnou přihlášku lze zaslat do 14. července 2022 e-mailem na adresu: 
sdh-prisov@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 605 777 192 (Jitka Racková). 
 

 

SOUTĚŽ SE BUDE ŘÍDIT PŘILOŽENÝMI PROPOZICEMI 

 

S pozdravem 

 

 

 

   Pavel Uher v. r.                                                         Lukáš Doubek v. r. 

starosta SDH Příšov                                                     velitel SDH Příšov 

 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Příšov 

mailto:sdh-prisov@seznam.cz


PROPOZICE 

VÝZBROJ: 
motorová stříkačka PS12 nebo PS8 
2 ks savice 2,5m nebo 4 ks savice 1,6m spojené po dvou 
sací koš se zpětnou klapkou 
rozdělovač 
2 ks hadice B75 – 20m 
4 ks hadice C52 – 20 m 
2 ks proudnice C52 (možno bez uzávěru)  
dle potřeby hákové klíče 
 
 
VÝSTROJ: 
pracovní stejnokroj PSII nebo sportovní oděv 
sportovní obuv 
přilba 
opasek lehký 
 
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 (průstřikový), který musí být sražen proudem 

vody bez přešlápnutí stanovené čáry hranice nástřiku. Nesmí dojít ke zkřížení 
proudů. 

• Terče sklopné, elektronická časomíra.    
• Při provádění požárního útoku nebude nádrž doplňována vodou. 
• Požární útok je zakončen sražením obou terčů. 

 
PENALIZACE: 

1. Sražení terče nepovoleným způsobem                               10 s 
2. Nedokončení požárního útoku v předepsané výstroji           10 s (každý případ) 

 
 
NEPLATNÝ POKUS: 

1. Nedodržení limitu pro přípravu základny. 
2. Nenasátí vody do 1 min po startu.  
3. Nenašroubování sacího koše před ponořením do vody nebo jeho spadnutí před 

vytažením z vody.  
4. Před sražením terče musí být sešroubováno přívodní vedení, jeho rozpojení až na 

pokyn rozhodčího.  
5. Za hrubé či nevhodné chování při soutěži bude soutěžní družstvo vyloučeno ze 

soutěže.  
 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 
Pořadí družstev bude určeno podle dosaženého času s připočtením trestných sekund.  

PROTESTY: 
Nebudou přijímány. 

Pro jinak neupravené případy a postupy platí v přiměřeném rozsahu pravidla požárního 
sportu. 


