
 

 

 

 

ZALOŽENO 10. 12. 1896 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA HASIČSKOU SOUTĚŽ 
 
 

O POHÁR SDH BEZDĚČÍN 
 
 

SOUTĚŽ ZAŘAZENA DO SERIÁLU PP OSH TÁBOR 
 

DATUM KONÁNÍ: sobota 15. 6. 2013 
MÍSTO: BEZDĚČÍN 

 

ÚČAST PŘEDBĚŽNĚ POTVRDIT DO 10. 6. 2013 
 

 
Kontakt: Jan Čížek, tel.: 773 455 350, e-mail: honza.cizek@centrum.cz 
   

PROGRAM DNE: 
9:00 – 9:30 PREZENCE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ  
9:45 NÁSTUP DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ A ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 
12:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ 
 
12:15 – 12:45 PREZENCE DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 
13:00 NÁSTUP DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN A ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 
17:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MUŽŮ A ŽEN 
 
18:00 ZÁBAVA V KD BEZDĚČÍN –  
           HRAJE „KAPELA FRANTIŠKA KOUTENSKÉHO“ 
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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE 
 

Obecné informace: 
Hasičská soutěž v požárním útoku bude probíhat v areálu, kde je zajištěno parkování, posezení, 
občerstvení a WC. Příjezd do areálu bude označen. Povrch sportoviště je travnatý. Soutěž je 
pojištěna. Startovné činí 200,- Kč na každé družstvo kategorie muži a ženy. Během plnění disciplín 
platí zákaz konzumace alkoholických nápojů soutěžícími, pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit 
závodníky v podnapilém stavu na start či družstvo vyloučit ze soutěže. Podání protestu max. do 10 
minut po skončení posledního útoku, kauce 200,- Kč. 

 
Požární útok bude rozdělen do následujících kategorií:  
 PŘÍPRAVKA (3 – 6 let) 
 MLADŠÍ (6 – 11 let) 
 STARŠÍ (11 – 15 let) 
 ŽENY 
 MUŽI 
 

Soutěž v požárním útoku – mladí hasiči: 
Obecně k soutěži MH:  
Požární útok bude proveden dle Směrnice hry Plamen (2004) včetně dodatků a s následujícími 
úpravami. Základna dřevěná, 10 cm nad okolním terénem. Veškeré vybavení bude umístěno na 
základně. Žádné vybavení nesmí přesahovat základnu. Jednotná PS12 a přetlakový ventil 
nastavený na 0,3 MPa – dodá pořadatel. Pojistky na hadicích a rozdělovači jsou povoleny. Terče 
sklopné. Tretry nejsou povoleny. V dané kategorii nesmí startovat soutěžící, který dosáhl věku horní 
hranice dané kategorie, tedy v kategorii „přípravka“ nesmí startovat soutěžící starší 6 let, v družstvu 
„mladší“ soutěžící starší 11 let a v družstvu „starší“ soutěžící starší 15 let. 
 

kategorie PŘÍPRAVKA (3 – 6 let): 
Družstvo má max. 7 členů, stroj obsluhuje určený dospělý člověk starší 18 let, který zavodní 
čerpadlo pomocí vývěvy. Savice budou spojeny a připojeny ke stroji – družstvo přípravka nasazuje 
koš, se kterým může do kádě pomoci jiný určeny dospělý starší 18 let. Asistence dalších osob je 
povolena za účelem přípravy základny, překontrolování a dotažení spojů hadic, pomoc s nesením 
rozdělovače. Provádění spojů osobami jinými, než členy družstva, nebude tolerováno. Útok končí 
výstřikem z druhé proudnice v pořadí. 

 

kategorie MLADŠÍ (6 – 11 let): 
Družstvo má max. 7 členů, stroj obsluhuje určený dospělý člověk starší 18 let, který zavodní 
čerpadlo pomocí vývěvy. Savice budou spojeny a připojeny ke stroji – družstvo mladší nasazuje koš, 
se kterým může do kádě pomoci jiný určeny dospělý starší 18 let. Asistence dalších osob není 
povolena. Útok končí výstřikem z druhé proudnice v pořadí. 

 

kategorie STARŠÍ (11 – 15 let): 
Družstvo má max. 7 členů, stroj obsluhuje určený člen družstva, který zavodní čerpadlo pomocí 
vývěvy, případně nabráním do savic. Koš může být ponořen do vody až po našroubování na savici, 
celé přívodní vedení musí být do konce útoku sešroubované. Asistence dalších osob není povolena. 
Útok končí sražením druhého terče v pořadí. 
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Soutěž v požárním útoku – MUŽI, ŽENY: 
  

Obecně k soutěži kategorie muži, ženy: 
Soutěž v požárním útoku proběhne dle následujících pravidel. Požární útok bude veden klasickým 
způsobem, tj. postupným rozhazováním hadic ve směru útoku; sání vody z přírodního zdroje pod 
úrovní základny; útok na 2B a 4C; družstvo má max. 7 členů, lze zapůjčit max. 1 soutěžící z jiného 
sboru/soutěžního družstva. 
 
 
Přihlásit se lze pouze podáním písemné řádně vyplněné přihlášky s razítkem přihlašovatele 
a předložením platných členských průkazů všech soutěžících včetně aktuálních fotografií. Při 
nástupu k plnění disciplíny bude kontrolována totožnost soutěžících předložením členského 
průkazu s fotografií, příp. jiným průkazem totožnosti (OP, ŘP, pas). V případě přihlášení více 
družstev ve stejné kategorii z jednoho SDH platí pro každé z družstev stejné podmínky, jako pro 
ostatní družstva. 
 
 
Technické podmínky: 
- výstroj: pevné boty, tenisky či tretry; dlouhé nohavice (zakryté kotníky); opasek; blůza, triko 

nebo dres atd.; přilba s řemínkem pro upevnění 
 
- základna:  2 m x 2 m, dřevěná, 10 cm nad okolním terénem 
 
- sání:  koš s funkční klapkou a kovovým výpletem, min. 2,5 závitu, lano na koš s karabinou 
 sací potrubí 2x 2,5 m (příp. 4x 1,6 m vždy dvě a dvě spojené), profi šroubení (O- kroužky) 

povoleno, 2x klíč 
 
- stroj: požární přenosná stříkačka vycházející ze schváleného typu až do kategorie PS16 bez 

nepovolených viditelných úprav, české nebo slovenské výroby s funkčními klouby, 
klapkou a vývěvou, ovládání plynu mechanické a na směšovacím zařízení 

 za nepovolené úpravy se považuje zejména: upravené a sportovní svody výfuku a 
absence tlumiče, vývěva napojená na zadní ventil, ejektor, sportovní vzduchový filtr, 
držák na savice na chladiči či nádrži, upravený rozvaděč vody od čerpadla či neklasická 
ventilová část s ventily bez pojistek 

 o vpuštění stroje na start rozhodují vždy rozhodčí soutěže 
 
- přetlakový ventil: ano, nastaven na 1,2 MPa, dodá pořadatel 
 
- hadice:  dopravní vedení 2x B75 (plošná šířka min. 113 mm, min. délka hadic 19 m – bude 

měřeno) 
  útočné vedení 4x C52 (plošná šířka min 79 mm, min. délka hadic 19 m – bude měřeno) 
 
- rozdělovač: tělo rozdělovače klasické, funkční uzávěry 
- proudnice: vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1 mm 
- pojistky: povoleny 
- terče:   sklopné, časomíra Racing Rescue o.s. 
- doba na přípravu základny: 2 minuty 
- doba na provedení útoku: 2 minuty 
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Provedení požárního útoku: 
Na základně bude připravena PS, savice mohou být položeny libovolně, mohou přesahovat 

základnu, ale nesmí se dotýkat země. Žádné vybavení nesmí přesahovat základnu a nesmí se 
dotýkat stroje (vyjma savic). Hadice budou umístěny na základně libovolným způsobem a budou 
smotané v kotoučích (jednoduše nebo dvojitě). Na základně bude umístěno další vybavení – 
proudnice, rozdělovač, koš, 2x klíč, ventilové lano s karabinou. 

PS bude před startem nastartovaná. Soutěžící po startu smontují přívodní potrubí, připevní koš 
a ventilové lano a následně hodí potrubí do vodního zdroje - je zakázáno skákat se savicí do 
vodního zdroje! Druhý konec ventilového lana musí ležet v době ukončení útoku (sražení terčů) na 
základně. Strojník provede zavodnění čerpadla pomocí vývěvy. Ostatní členové družstva vytvoří 
dopravní vedení z hadic „B“ a to postupným rozvinutím hadic ve směru od stroje. Na konec 
dopravního vedení připojí rozdělovač. Další soutěžící vytvoří dvě útočná vedení z hadic „C“ a to 
také postupným rozvinutím hadic ve směru od rozdělovače. Nástřiková čára je nedotknutelná a 
nesmí být překročena ani proudnicí i v případě, že se po překročení soutěžící vrátí zpět za čáru. 
Útok končí sražením terčů - signalizací terče po jeho sklopení. Rozpojení celého vedení až na pokyn 
rozhodčích. 

Postupným rozvinutím hadice se v tomto případě rozumí rozvinutí hadice hozením kotouče ve 
směru útoku při současném držení půlspojek (půlspojky) nebo podání jedné půlspojky jinému 
soutěžícímu, který s ní pokračuje dále ve směru útoku a tím hadici rozvine. Půlspojky hadic lze 
zapojit až po hození kotouče či předání půlspojky jinému soutěžícímu, který hadici rozvine. 
 
 

Změna vyhrazena! Případné drobné úpravy či změny budou oznámeny při nástupu družstev. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



PŘIHLÁŠKA DO SOUT ĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU  
 
 

Přihlašuji : ……………………………………………………................................... (organizace SDH) 
 
 
družstvo:   PŘÍPRAVKA* MLADŠÍ* STARŠÍ* ŽENY* MUŽI* 
 
(kategorie dle organizačního zajištění soutěže) 
  
na soutěž:     O pohár SDH Bezděčín     datum: 15. 6. 2013                            

       
k plnění disciplíny požární útok.                         Kontaktní telefon: 
 
 

Příjmení a jméno závodníka 
 

Datum 
narození 

post v disciplíně 
požární útok 

Podpis  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 

 
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají 
Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že 
výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a 
propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí 
s uvedením osobních dat na přihlášce, 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 
7 odst.4  Směrnic hasičských soutěží. 
 

Masér-zdravotník∗  ……………………………       Řidič∗: …………………………………………. 
      příjmení a jméno            příjmení a jméno 
 

Vedoucí družstva: .......................................…..        Trenér družstva∗: ...............................……......... 
                                     příjmení  a jméno                                                    příjmení a jméno 
  
 
 
V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 
                  (razítko a podpis přihlašovatele) 
 
 
Poznámky:   
∗  Nehodící se škrtne. 

Další pořadatelem stanovené požadavky jsou stanoveny v organizačním zajištění soutěže. Podpisem a odevzdáním 
této přihlášky bere soutěžní družstvo na vědomí podmínky soutěže stanovené organizačním zajištěním a souhlasí s nimi. 
Současně s přihláškou předloží vedoucí družstva k nahlédnutí platné členské průkazy všech soutěžících. Vyplněnou přihlášku 
lze odevzdat na místě či zaslat dopředu na email: honza.cizek@centrum.cz. 


