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Propozice (sranda)soutěže SDH Dolany 

konané 10. 9. 2016 pod Dolanským mostem 
 

Pořadatel:    SDH Dolany 

Účastníci:    SDH okrsku Dolany + hosté 

Místo konání:     louka u řeky v Tábořišti pod Dolanským mostem 

Datum:     10. 9. 2016 

Dojezd soutěžních družstev:   do 13:30 hod. 

Prezence, nástup, rozlosování:   13:30 – 14:00 hod. 

Zahájení soutěže:                     14:00 hod. 

Zápisné:    100,- Kč za soutěžní družstvo 
 

Soutěžní kategorie:     muži, ženy  

Soutěžní disciplíny:    požární útok (7 členů družstva) 

     štafeta (7 členů družstva) 

Nesoutěžní disciplína:    tajný úkol (2 členové družstva) 
 

 

Požární útok 

Příprava základny: 

Soutěžní družstvo před zahájením požárního útoku provede uložení veškerého nářadí na 

základnu 2 x 2 m. Čas na přípravu základny je stanoven maximálně 5 minut od doby ustavení 

stroje na základnu. Soutěžní pokus se zahajuje s nastartovaným strojem na základně. 

 

Výzbroj: 

1 ks - přenosná motorová stříkačka PPS 12,  

2 ks - sací požární hadice A110 mm / délka 2,5 m,  

1 ks - sací požární koš s funkční klapkou,  

2 ks - požární izolovaná hadice B75 – 20 m,  

1 ks - požární rozdělovač,  

4 ks - požární izolovaná hadice C52 – 20 m (soutěžní „úzká“ hadice není přípustná) 

2 ks - požární proudnice C52. 

 

Provedení disciplíny: 

Disciplína spočívá v provedení požárního útoku na vzdálenost 85 m pro muže i ženy s jedním 

pokusem.  Voda do stříkačky bude dopravena nasátím (nutno použít vývěvu čerpadla), nesmí 

se „nalévat“. Je možné použít motorovou stříkačku PPS 12 i se silnějším motorem, přetlakový 

ventil bude v tomto případě nastaven pro všechny stroje na 1 MPa. Ventil bude zajištěn 

pořadatelem. Po odstartování soutěžního družstva provedou jeho členové libovolným 

způsobem požární útok. Dopravní vedení tvoří 2 ks požární hadice B75 a požární rozdělovač. 

První i druhý proud tvoří vždy 2 ks požární hadice C52 a proudnice C 52.   Mezi výtlačné 

hrdlo stroje a 1. hadici dopravního vedení (B 75) bude vřazen přetlakový ventil, nastavený na 

hodnotu 1,2 MPa. Disciplína bude ukončena sražením obou terčů (prázdné plechovky). 

Sražení terčů bude provedeno z nástřikové čáry, vzdálené 5 m před terči. Nástřikovou čáru 

nelze překračovat. Vzájemná pomoc jednotlivých útočných proudů při srážení terčů je 

nepřípustná.



2 

 

Soutěž v PÚ je bez úprav propozic stejná pro družstva mužů i žen. 

 

Losování pořadí soutěžních pokusů jednotlivých družstev bude provedeno po zahajovacím 

nástupu, k provedení soutěže nejprve nastoupí ženy a potom muži. 

 

V družstvu žen může být jedna soutěžní pozice nahrazena mužem, který může být zařazen 

jako strojník nebo při tvoření přívodního vedení. V případě 2 a více mužů ve družstvu bude 

toto hodnoceno jako družstvo mužů. 

 

Výstroj: 

 muži: 

 povinná: 

  - pracovní stejnokroj (PS II) 

  - obuv pracovní nebo zásahová  

  - sportovní nebo zásahová přilba 

 volitelná: 

  - opasek bez sekerky a karabiny, rukavice  

  

 ženy: 

 povinná: 

  - sportovní nebo pracovní ústroj (jednotná) 

   - obuv sportovní bez kolíků (ne kopačky, tretry, apod.) 

  - sportovní přilba 

 volitelná: 

  - opasek bez sekerky a karabiny, rukavice  

   

Důvody diskvalifikace: 

přešlap nástřikové čáry        

výpomoc druhým proudem při sražení terčů       

nenasání vody do stroje do 60 sec.       

nesplnění PÚ se stanoveným množstvím vody (1 nádrž)   

špatně našroubovaný sací koš – při vytažení savce z nádrže nesmí koš spadnout 

použití jiné výzbroje  

 

Štafeta 
 

Štafeta se skládá ze sedmi stanovišť související s hasičskou tématikou, kdy bude předáván na 

konci každého stanoviště „kolík“. 

Účastní se jí 7 členů soutěžního družstva. Trasa shodná pro muže i ženy. Vhodný sportovní 

nebo pracovní ústroj. 

Dosažený čas ve štafetě bude připočten k času získaného z PÚ.  

 

Seznámení s drahou a jednotlivými úkoly bude provedeno při prezenci jednotlivých družstev. 
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Hodnocení soutěže PÚ a štafety: 
Jednotlivé výsledky (dosažené časy z PÚ a štafety) budou zapsány do výsledkové tabule a 

družstva budou hodnocena podle dosaženého času od nejnižšího k nejvyššímu. 

Měření dosaženého času bude zajištěno minimálně dvěma časoměřiči.  

Startér (případně pověřený rozhodčí) má právo kontroly použité výzbroje a výstroje 

jednotlivých soutěžních družstev v průběhu přípravy na soutěžní pokus a neprodleně po jeho 

ukončení. V průběhu soutěžního pokusu nebude káď doplňována vodou. 

Při štafetě bude sledováno řádné splnění úkolů. 

 

První tři umístěné soutěžní družstva z každé kategorie získají kromě ocenění také odměnu. 

 

Soutěž není samostatně pojištěna. 

 

 

Nesoutěžní disciplína – tajný úkol 

 

Nebojte se, nic záludného si na Vás nepřipravíme. Jde o to se pěkně pobavit, zasoutěžit na 

konci léta a třeba se i lépe poznat navzájem.  

 

 

Závěrečné ustanovení: 

 

Prosíme o přihlášení jednotlivých soutěžních družstev do 4. 9. 2016 na e-mailovou adresu 

Martinsaseksp@seznam.cz či Sevcik.Stanislav@seznam.cz.  

 

Bližší informace na tel. čísle: Martin Šašek - 774 222 651 

 


