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PROPOZICE
6. ročník soutěže hasičské dovednosti s     prvky požárního sportu  

o pohár starosty SDH Žďárná
 

Pravidla
         -   Soutěže se mohou zúčastnit jednotky SDH obcí

- Soutěžní družstvo se skládá z velitele a 5ti členů (1+5)
         -   Soutěžní družstvo může být složeno z mužů  nebo i
              smíšené (členové družstva musí být osoby starší 18 let)

              -  Družstvo používá svoji techniku a to CAS nebo DA
         -   Člen družstva nesmí soutěžit dvakrát, kromě řidiče
         -   Vítězné družstvo se stane držitelem 
              POHÁRU STAROSTY SDH ŽĎÁRNÁ
         -    Držitelé poháru jsou povinni vrátit pohár nejpozději
               v den konání dalšího ročníku,tento pohár je putovní
               a vrací se na každý další ročník soutěže
         -    Z důvodu bezpečnosti je upuštěno od měření času jízdy
               to znamená , že celkový čas je tvořen součtem
               jednotlivých dílčích časů při plnění disciplin

Plnění disciplín a měření času

-Všechny disciplíny družstvo absolvuje tak , že strojník přijede na 
místo a zastaví na vyznačené prostoru.

    -Po zastavení družstvo nastoupí dle nástupového tvaru u vozidla.
    -Velitel se poté ohlásí rozhodčímu.
    -Rozhodčí předá veliteli napsaný rozkaz.Velitel vydá 
      rozkaz a při povelu VPŘED zmáčkne svoje stopky 
      a tím  začíná běžet čas plnění disciplíny.
    - Rozhodčí zároveň mačká svoje stopky a měří čas současně  
      s velitelem.Oba časy se zapíší v celých vteřinách do výkazu.
    - Po splnění úkolu nasednou členové družstva do vozidla , kromě
       velitele po zavření dveří velitel stiskne stopky pro ukončení času 
       plnění disciplíny.
    - Po odevzdání výkazu v cíli se započte družstvu průměrný čas  

 plnění jednotlivých disciplín s tím že jednotlivé časy se sečtou  
 připočtou se trestné body a tím se získá výsledný celkový čas.



Výstroj Družstva

Celé družstvo je vystrojeno v pracovním stejnokroji, ochranné 
(holeňové) obuvi , ochranné přilbě schváleného typu, ochranných 

rukavicích a hasičským opaskem.
Při celé soutěži a  na každém stanovišti musí být všichni členové

řádně ustrojeni a vyzbrojeni (přilba , opasek , rukavice) mimo 
stanoviště s testy

Strojník nemusí mít po dobu jízdy na hlavě přilbu a rukavice , 
činnost mimo vozidlo musí provádět s nasazenou přilbou a 

rukavicemi.

Poznámky

- soutěží se na uzavřené zpevněné obecní cestě s části asfaltové
- vystupovat z vozidla mohou provádět členové až na rozkaz 
velitele
-   velitel pomáhá jen radou nesmí se zapojit do činnosti.
-   velitel vydává rozkaz k zastavení a k jízdě
-   jednotka může opustit stanoviště až jsou všichni členové
nastoupeni ve vozidle
-   vyjmout PS 12 z vozu a dát ji zpátky u družstva smíšeného
z  žen může libovolný počet pomocníků, které si zajistí samo
družstvo pomocníci se pak musí vzdálit a nesmí zasahovat do
provádění úkolu
-  za jeden trestný bod se připočítává k času 20 vteřin
-  každá fyzická pomoc velitele 2 trestné body
-  špatné ustrojení a vystrojení   5 trestných bodů
-  kontrolu výstroje provede startér
  

     Případné dotazy odpoví telefonicky L.Parák tel.606110969
nebo při nástupu před soutěží.
Přihlášky  posílejte  na  adresu  LudekParak@seznam.cz nebo 
písemně Luděk Parák   Žďárná 140    67952

mailto:LudekParak@seznam.cz


Průběh soutěže

START
Členové družstva odloží přilbu a opasek na připravený stůl a postaví se na 
startovní čáru.Po odstartování dva členové družstva ihned po startu přebíhají 
k prvnímu stanovišti ostatní  doběhnou k věšákům a ustrojí se poté nasednou 
do vozidla.
Střílející členové se ustrojí až po střelbě a nasednou do vozidla.
Po nasednutí všech členů se zastavuje čas. 

1.stanoviště
Střelba

Po startu doběhnou dva členové družstva na stanoviště střelby:
- každý člen se vyzbrojí vzduchovou pistolí a zalehne na určené stanoviště 
- sestřelí čtyři špalíky na pokus má čtyři broky
- po sestřelení posledního špalíku oba přeběhnou k věšákům kde se ustrojí a 

nasednou do vozidla velitel zastaví čas vyčká na zapsání výsledků 
převezme  výkaz  nasedne a dá povel k odjezdu

trestné body
každý nesestřelený špalík  1tr.bod

špatné vystrojení  5tr.bodů

2.stanoviště
Defekt pneumatiky

Strojník zastaví na čáře vystoupí jen velitel, pravým kolem najede na 
podložku naviguje velitel všichni ostatní jsou v autě poté

- družstvo nastoupí velitel se ohlásí nachystá si stopky a rozkaz který  vydá .
- strojník spolu z družstvem provede zajištění vozidla proti pohybu

- vyheverování jednoho kola na voze tak aby došlo k vytažení podložky
- po sundání vozu a úklidu nářadí družstvo provede přesun

pneumatiky kterou dodá pořadatel na vyhrazené místo
- po splnění úkolu nasednou do vozidla

- velitel ukončí čas vyčká na zapsání časů převezme  výkaz
nasedne a dá povel k odjezdu

trestné body
špatné zajištění vozu  1 tr.bod.
nevyheverování kola  2 tr.bod.

špatný přesun pneumatiky 1tr.bod.
nesplnění disciplíny   20tr.bod.



3.stanoviště
Odstranění překážky bránící průjezd

Strojník zastaví na čáře družstvo nastoupí velitel se ohlásí nachystá si stopky 
a rozkaz který  vydá .

- družstvo odstraní překážku z cesty
- pomocí jakékoliv ruční pily provede uřezání dvou

špalíků připravené klády a to tak že se dvojice
vystřídají dva drží dva řežou a naopak
- po splnění úkolu nasedne do vozidla

- velitel ukončí čas vyčká na zapsání časů převezme
výkaz nasedne a dá povel k odjezdu

trestné body
neuříznutí špalíku   2 tr.bod.
pomoc velitele        2 tr.bod.

4.stanoviště
Překážka výstup na žebřík

Strojník zastaví na čáře družstvo nastoupí velitel se ohlásí nachystá si stopky 
a rozkaz který  vydá

 - družstvo provede sestavení dvou dílů nastavovacího žebře, (dodá pořadatel a 
bude uložen u překážky po jednom dílu) 

 -  jeden člen který vystoupí na žebř provede zazvonění na zvon rukou dotykem 
zvonu při  sestupu  a  výstupu se musí  došlápnout  na každý příčel  žebře. 
Nesmí seskočit.

 -  po splnění úkolu žebřík rozpojí a uloží na určené místo, kde byl uložen. 
 -   po splnění úkolu nasedne družstvo do vozidla velitel zastavuje čas  
     vyčká na zapsání výsledků převezme  výkaz  nasedne a dá povel  
     k odjezdu

                                               trestné body
seskočení s žebře, špatné uložení žebřů zpět,nezazvonění na zvon   

                                    2 trest.  body (každý případ )



5.stanoviště
Zkouška odborných znalostí + první pomoc

Strojník zastaví na čáře družstvo nastoupí bez přileb a kukavic velitel se 
ohlásí nachystá si stopky a rozkaz který  vydá .

- každý člen strojník i velitel dostane jeden test z patnácti otázkami které 
správně označí přiloženou propiskou

- tento test je různý témata hasičská a témata první pomoci 
    -  po vyplnění nasedne družstvo do vozidla kromě velitele

        -  velitel ukončí čas počká na vyhodnocení otázek zapsání  časů   
           převezme výkaz nasedne a dá povel k odjezdu

                                                  trestné body
každá nesprávně označená otázka    1 tr.bod.

6.stanoviště
Dovednost řidiče

Strojník zastaví na čáře družstvo nastoupí velitel se ohlásí nachystá si stopky 
a rozkaz který  vydá .

- strojník  nasedne  do  vozu  a  najede  předkem  vozidla  do  prostoru 
vyhrazeného páskou dotkne se předkem vozidla pásky poté zacouvá do 
prostoru vyhrazeného kužely a páskou dotkne se zadkem vozidla pásky a 
vyjede z prostoru pásek ven

- po vyjetí a zastavení  nasedne družstvo do vozidla a velitel ukončí čas
- družstvo může napomáhat ukazováním (dbát na bezpečnost)

     -  velitel vyčká na zapsání časů převezme  výkaz   
         nasedne a dá povel k odjezdu

trestné body
špatný postup při couvání 2tr.bod

každý dotek bokem vozidla pásky 1tr.bod
přetržení pásky 10tr.bod.

nesplnění disciplíny   20tr.bod.



7.stanoviště
Rozvinování hadic

Strojník zastaví na čáře družstvo nastoupí velitel se ohlásí dostane stopky a 
rozkaz který  vydá

-3 členi družstva se vyzbrojí jednou vlastní hadicí C – 20m.
   - postaví se na vyznačenou čáru a provedou rozvinutí hadice tak  
     aby hadice prošla vyznačenou brankou vzdálené asi 5m od čáry  
     (branka široká 70cm) každý má svou branku
   - hadice se musí rozvinout minimálně k brankám

        - poté hadice svinou předají dalším 3 členům 
        - ti provedou rozvinutí a smotání hadice uloží ve vozidle a  
          nasednou do vozu
        -  velitel ukončí čas vyčká na zapsání časů převezme  výkaz   
         nasedne a dá povel k odjezdu

                                               trestné body
každá hadice která neprošla správnou brankou  1 tr.bod.

uložení nesvinuté hadice do vozidla  1 tr.bod.
nerozvinutá hadice 5 tr.bod.
nesplnění disciplíny   20tr.bod.

                                              8.stanoviště
Zásah v     dýchací technice SATURN  

Strojník zastaví na čáře družstvo nastoupí velitel se ohlásí dostane stopky a 
rozkaz který  vydá

-2 členi družstva provedou každý sám sestrojení dýchacího přístroje 
rozloženého na stole  nosič + lahev+kryt+maska

- předají ho dalším dvěma členům kteří si ho nasadí masku dají do pohotovosti 
pověsí na krk

- družstva žen budou plnit tuto disciplínu bez dýchací techniky
po proběhnutí dvou členek trasou rovnou nasedají do vozu

- proběhnou připravenou trasu vrátí se ke stolu kde odloží  DT a všichni 
nasednou do vozu

trestné body
špatně sestrojená DT           3 tr.bod.
špatně proběhlá trasa s DT  1 tr.bod.

nesplnění disciplíny         20tr.bod.



9.stanoviště

Požární útok

Strojník zastaví na čáře družstvo nastoupí velitel se ohlásí dostane stopky a 
rozkaz  .

- družstvo s DA provede vyjmutí PS 12 z vozu a postaví ji na určené místo 
nebude nastartovaná až potom vydá velitel rozkaz a zahájí čas
-  družstvo vytvoří přívodní vedení od nádrže s vodou 2 x savice
110/1.6 ,sací koš, ventilové a záchytné lanko tyto se uvážou na PS
-  od PS vytvoří dopravní vedení 2B rozdělovač a útočné proudy
2x 2C hadice se rozvinují z kotouče z ruky nesmí být spojeny
-  strojník provede nasátí vývěvou  zavodnění vedení a sražení plechovek
-  v okamžiku sražení velitel zastavuje čas
-  družstvo uklidí hadice a PS 12 velitel vyčká na zapsání časů
převezme  výkaz  nasedne a dá povel k odjezdu soutěž končí
-  družstvo s CAS bude mít tři savice aby se dodržely tři spoje jako u PS 12 
provede to samé s tím že nebude sát a použije vlastní zdroj vody savice 
smontuje a nebude je napojovat na hrdlo  od CAS nechá je položené vedle 
vozidla i s lanky
- Voda se bude pouštět až po smontování savic a uvázání lanek

trestné body
nesplnění disciplíny   10tr.bod.

nepřipojení lanek  2tr.bod.
špatný postup při rozvíjení hadic 1tr.bod.

špatné připojení lanek 1tr.bod.
narážení nebo pumpování savicemi 3 tr.bod.


