
 
 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Zlaté Hory 

 
 

                                                                             
 
 

 
Vás co nejsrdečněji zve na: 

 
 

XXV. ročník 
 

 
pohárové soutěže hasičských družstev o putovní pohár 

„Starosty města“  muži 
 

pohárové soutěže hasičských družstev o putovní pohár 
„Místostarosty města“  ženy 

 

 

 

 
 

Soutěž se uskuteční 12. srpna 2017 ve 13:00 hod. ve Zlatých Horách                                   
na hasičské louce 

 
 
 

Putovní pohár získá družstvo do svého vlastnictví, pokud ho vybojuje                    
3x za sebou 

 
 
 

 
KONTAKT:Tel.:725 136 796                     E-mail:hasici@zlatehory.cz 

 
 

 



Pokyny pro soutěžící družstva: 
 

Sraz družstev 

 
Od 12:00 – 12:45 hod. na hasičské louce, kde bude provedena prezentace družstev. 
V 12:45 hod. – nástup jednotek. 
V 13:00 hod. – zahájení vlastní soutěže. 

 
Při prezentaci složí zástupce družstva 150 Kč a startovní listinu, KTERÁ URČÍ 

POŘADÍ STARTU soutěžících družstev. 

 
Organizační pokyny: 

 
Veškeré přípravy a provedení požárního útoku se řídí těmito pravidly. 

Soutěže se mohou zúčastnit družstva mužů i žen. Smíšená družstva jsou povolena 
pro kategorii mužů. 

V případě účasti více družstev z jednoho sboru i smíšených, smí soutěžící 
soutěžit jen za jedno družstvo! 

Každé družstvo si smí vypůjčit pouze jednoho člena soutěžního družstva z jiného 
družstva a jednoho člena soutěžního družstva smí půjčit jinému družstvu (pouze 

jednou za soutěž).  
Soutěž je pořádána bez přetlakového ventilu schváleného tipu, soutěžní družstvo 

může použít při požárním útoku vlastní přetlakový ventil. 
 

Vítězové svých kategorií získají putovní pohár. Držitel je povinen pohár vrátit týden 
před konáním dalšího ročníku soutěže nebo při účasti odevzdá pohár u prezentace. 

 
Dojde-li k poškození poháru, držitel zajistí zhotovení stejného poháru na vlastní 

náklady. 

 
Výstroj: 

 
Pracovní nebo sportovní stejnokroj, pracovní obuv, sportovní obuv, přilba. 

Výstroj mužstva musí být jednotná! 

 
Nářadí: 

 
Stroj PPS – 8  Stroj PPS – 12 

 
    2 ks savic 2,5 m 

1 ks sací koš 
2 ks hadic B „sport“ 19 m a více 
1 ks rozdělovač 
4 ks hadic C „sport“ 19 m více 
2 ks proudnic 

 
Provedení útoku (ženy, muži): 

 
Na pokyn rozhodčího se měří 5 minut na přípravu základny. Útok se provádí 
libovolným způsobem ze základny 2 x 2 m. Hadice i ostatní nářadí mohou být tipu 
sport a spojky se nesmí dotýkat. Savice se nesmí dotýkat země. K podporám se smí 
použit jen nářadí pro provedení útoků. Motorová stříkačka je k provedení požárního 
útoku nastartovaná. 
 



DRUHÉ KOLO O VĚCNÉ CENY: 
V případě, že bude uskutečněno druhé kolo požárního útoku o věcné ceny, tak si na 
startovní čáře každý člen družstva (mimo strojníka) vylosuje číslo k provedení 
požárního útoku. 
Do druhého kola postupuje každý, kdo se při prezentaci přihlásí! 
V případě vysoké účasti družstev v kategorii mužů si pořadatel vyhrazuje právo 
upravit počet postupujících do druhého kola (rozhodují výsledky z prvního kola). 
 
Čísla určují činnost následovně:  1 – PRAVÝ PROUD  
     2 – LEVÝ PROUD  
     3 – ROZDĚLOVAČ 
     4 – SPOJOVÁNÍ HADIC „B“ 
     5 – KOŠ 
     6 – SAVICE – nabírání a spojování 
 
PO UKONČENÍ LOSOVÁNÍ, SE SOUTĚŽÍCÍ OZNAČÍ ČÍSLY A NA POKYN 
STARTÉRA, BUDE PROVEDEN START. 
Po naplnění nástřikových terčů (cca 3l) je útok ukončen, čas se měří stopkami. 
 

Štáb soutěže: 
 

Velitel, startér:    Krupa Juraj     
Hlavní rozhodčí:    Čanko Jiří  
Hlavní časoměřič:    Friedl Jan 
Zapisovatel:     Hošková Helena 
 

Hodnocení: 
 

Družstva se hodnotí jako celek. Rozhodující je výsledný čas po sražení obou terčů. 
Při rovnosti času na předních místech se opakují útoky pro určení pořadí na 

 1. až 3. místě. 
Každá kategorie je hodnocena samostatně. 

 
 

Diskvalifikace: 
 

Nebude-li do 2 minut proveden požární útok. 
Nebude-li do 5 minut ukončena příprava základny. 

Za sražení terče jiným proudem. 
Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do nádrže a po jejím 

vytažení po skončení útoku. 
Za nespojení savic  do sestřelení terčů. 

Za vypůjčení si více jak jednoho člena soutěžního družstva z jiného družstva. 
Za půjčení více jak jednoho člena soutěžního družstva jinému družstvu. 

 
Protest: 

 
 Protesty se nepřijímají!!! 

 
Těšíme se na Vaši účast a propagaci hasičského sportu. 

 
 
Velitel SDH: Vojtěch Ivan                                 Starostka SDH: Bc. Margareta Turzová 


