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OSLAVY 135. VÝROČÍ SDH SOPŘEČ 
soutěž v požárních útocích 

 

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 

 

I. NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽE                                                                                                         
Rada rozhodčích + velitel soutěže. 

II. ÚČAST 
Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva na základě přihlášky v kategoriích muži a ženy. Soutěž v rámci oslav 
výročí je otevřenou soutěží.                                                                            

III. ROZSAH SOUTĚŽE                                                                                                          
Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 10 minut před začátkem soutěže. Začátkem soutěže se rozumí 
nástup soutěžních družstev na zahájení soutěže. 

IV. TERMÍN A ZAČÁTEK SOUTĚŽE                                                                                                  
- termín soutěže se stanovuje na 28. června 2014                          
- začátek soutěže je stanoven takto: prezentace 12.30 – 13.00 hod., nástup 13:00 hod., začátek útoků 13.15 hod.        

V. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU 
Disciplínu plní sedmičlenné družstvo, dle pravidel pro požární útok (viz. níže) na terče s plechovkou.   

VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

VÝSTROJ A VÝZBROJ 
- oděv všech soutěžících jednoho družstva by měl být, pokud je to možné, jednotný, zhotoven z látky, která je 

neprůsvitná, i když je mokrá. Obuv soutěžících musí být taková, aby zpevnila a ochránila nohu tj. pracovní (v žádném 
případě sportovní). Každý člen družstva musí použít zásahové hasičské přilby schválené úřadem bezpečnosti práce, 
bez úprav na skeletu (nemusí být jednotné pro celé družstvo). Všichni soutěžící musí mít zásahový opasek. 

- na základně pro motorovou stříkačku (PS 8 nebo PS 12) musí být nářadí rozmístěno podle nákresu a tak, aby 
nepřesahovala její půdorys. 

- nářadí nutné ke splnění disciplíny: 
 4 ks savic 1,6 m dlouhých a Ø 110 mm se šroubením 
 1 ks sací koš Ø 110 mm se zpětným ventilem 
 2 ks hadic B Ø 75 mm izolované délky 20 m ± 1 m (min. šíře hadic naležato je 113 mm) 
 1 ks rozdělovače 
 4 ks hadic C Ø 52 mm izolované délky 20 m ± 1 m (min. šíře hadic naležato je 79 mm) 
 2 ks proudnic (nejlépe bez uzávěru), Ø výstřikové hubice 12,5 mm 
 4 ks hákové klíče – klíče na spoj 
 Případně 1 ks ventilového lanka 

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY  
- doba na přípravu základny je 5 min. Žádný materiál nesmí přesahovat základnu. 
- družstvo si připraví motorovou stříkačku a ostatní materiál k plnění této disciplíny na základnu podle nákresu. Sací 

koš, hákové klíče (popř. ventilové lanko) mohou být umístěny na základně libovolně, ale nesmí být umístěny na stroji. 
K zajištění nářadí nesmí být použito žádných podpěr. Všechny hadice musí být v kotouči (musí stát) podle nákresu, 
nemusí být rozvinovány, můžou se i táhnout. Půlspojky nesmí být připraveny proti sobě. Před zahájením útoku musí 
být motorová stříkačka nastartována. 

- po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni od jedné) k základně, kde napojí motorovou stříkačku pomocí 
savic a sacího koše na vodní zdroj. Koš musí být našroubován před ponoření do vody. Při použití přírodního vodního 
zdroje musí být použito ventilové lanko. Ve stejné době je tvořeno dopravní vedení 2 hadicemi B a dva útočné 
proudy. Útok se může vykonávat libovolným způsobem, hadice se mohou po odstartování spojovat na základně. 
Mohou se přenášet, rozvinovat nebo tahat. Disciplína je ukončena sražením obou plechovek, resp. signalizací obou 
terčů (např. naplnění vodou). 

- vzdálenost kádě od základny je 5 m. 

NEPLATNOST POKUSU 
- není-li sací koš našroubován před ponořením do nádrže (popř. vodního zdroje), 
- po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení (včetně koše) rozpojit až na pokyn rozhodčího, 
- je-li pohybem savic pomáháno k rychlejšímu zavodnění čerpadla motorové stříkačky (tzv. pumpování), 
- je-li při stříkání do terčů proudnice opřena o druhého člena nebo zem, 
- pomůže-li druhý proud při stříkání do terče prvnímu, 
- použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívější signalizaci terčů, 

http://www.soprec.com/
mailto:sdhsoprec@seznam.cz


www.soprec.com | sdhsoprec@seznam.cz 
Stránka 2 z 2 

 

- dokončí-li soutěžící pokus bez výstroje, kterou měl na startu disciplíny (např. přilba), 

- není-li nasáta voda do 90 sekund od odstartování. 

 VII. MĚŘENÍ ČASU 

- čas požárního útoku bude měřen ručně stopkami, třemi najednou a bude započítáván výsledný průměrný čas (pouze 
v prvním kole). 

VIII. STARTOVÁNÍ 

- povely "NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!", "POZOR!", „START!“. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho 
opakovaného startu a to pouze v případě předčasného vyběhnutí soutěžícího, pokud nebyla chyba na straně startéra.  

- startování bude prováděno verbálně startérem 
- při špatném startu je družstvo vráceno píšťalkou  

IX. HODNOCENÍ A PRŮBĚH ZÁVODU  

- první kolo bude pro všechna družstva na čas. 
- v případě shodného času družstev na některém z míst, rozhodne o pořadí při nasazení do dalšího průběhu závodu 

dohoda či následný vzájemný souboj (další pokus). Jinak platí pravidlo, že pomalejší družstvo sestupuje o jednu 
příčku níž, přičemž se posune celá výsledková listina. 

- první kolo bude probíhat následovně. Jedno družstvo se připravuje na první základně a druhé vykonává útok 
z vedlejší základny. Takto postupně vykonají útok všechna družstva. 

- dle výsledných časů prvního kola, budou družstva nasazena do následného vyřazovacího průběhu závodu – PLAY OFF 
systému. V tom budou vždy vykonávat útok dvě družstva najednou, v pořadí jak byla nasazena, dle výsledků v prvním 
kole. Vítězné družstvo postupuje dál, poražený vypadává ze soutěže. Takto se postupuje až do finálového závodu, ze 
kterého vyjde vítěz soutěže.  

X. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ  

- zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provedou pořadatelé a rozhodčí ihned po skončení soutěže. 

XI. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE                                                                               

- pořadatel přijme do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena nejpozději 10 min před začátkem soutěže, 
- zajistí prostor pro zasedání rozhodčích, 
- zajistí terče, na kterých budou identické plechovky, 
- čára stříkání - výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metrů, 
- nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez 

ostrých hran,  
- vyznačit místo pro měření délky hadic, 
- vyhlášení výsledků do 45 minut po skončení posledního útoku, 
- pořadatel je povinen zajistit takové podmínky v prostoru kolem základny, aby byla zajištěna regulérnost soutěže. 

XII. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE 

- pro nepřístojné chování soutěžícího vůči rozhodčím, pořadatelům a ostatním účastníkům závodu, 
- je-li soutěžící pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek. 

XIII. Protesty 
Protesty je možné podat písemně veliteli soutěže do 10 minut po skončení pokusu. Poplatek při podání protestu je 300 Kč, při 
neoprávněnosti protestu je nevratný. 
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