
Propozice hasičské soutěže 
        (organizační zabezpečení)  
 
     

CHOUZOVSKÝ    RYBNÍK 
 

   XI. ročník soutěže mladých hasičů 
 

                                                    

 

 
 

Pořadatel:                 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Želčany 
 
Datum konání:          26. dubna 2020,  od 10 hodin 

 
 

Místo konání:            CHOUZOVY „Na rybníce“           
        
Kategorie:               ●   starší žáci           ●     mladší žáci          
 
 

Disciplíny:    -  požární útok dle Směrnice hry Plamen, dle počtu    
    zúčastněných družstev – jeden nebo dva pokusy 

         -  zásah se džberovou stříkačkou 
 

Startovné:          100,-Kč za družstvo bude vybíráno při prezenci 
 
  
 

Časový harmonogram: 09:30 - 10:00       prezence družstev 
    10:15                    nástup  

10:30                    zahájení soutěže  
                                                
 
Upozornění pořadatelů: 
 
Na nástup a vyhlášení nastoupí soutěžní kolektivy v jednotném úboru. 
 
 

Zdravotní služba:         zajistí pořadatel 
 

Přihlášky do soutěže zasílejte písemně na e-mail: janaskalova.zel@seznam.cz nebo 
telefonicky na číslo: 606 325 769 nejpozději do 20. 4. 2020.  
  
 
 

mailto:janaskalova.zel@seznam.cz


Provedení disciplín: 
 

1. Požární útok: bude proveden dle Směrnice hry Plamen, 
•  lze použít pojistky proti rozpojení hadic,   
•  sklopné terče,  
•  značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu, 
       může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu  

a provedení pokusu. 
                            Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit. 

• bude použit přetlakový ventil B – dodá pořadatel, 
• lze použít savice s O kroužky na šroubení,   

 

2. Zásah se džberovou stříkačkou: družstvo se rozdělí na dvě poloviny 
(čtyřčlenné), jeden soutěžící startuje v obou polovinách družstva 

 
MATEIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:  
Bariéra s oknem – výška i šířka 2 m, okno 0,6 x 0,6 m, vypínač je 0,25 m  od okna, 
terč se šesti plechovkami o objemu 1,2 litru, základna pro plechovky je ve výšce 1m, rozměr 
základny 0,15 x 0,6 m.  
Džberovka vlastní s proudnicí a hadicí D o délce 3m. 
 
POPIS DRÁHY:  
Ve vzdálenosti 20 m od startovní čáry stojí bariéra s oknem – po pravé straně bariéry stojí 
terč. 5 m za bariérou je vyznačena meta. 14 m za startovní čarou je umístěna džberová 
sříkačka. Hadice D napojená na džberovku je v držáku s napojenou proudnicí nezavodněná. 
 
PROVEDENÍ ZÁSAHU:  
Družstvo je v řadu nastoupeno na startovní čáře do povelu velitele „Vpřed“. Velitel na signál 
startéra vyběhne k bariéře s oknem, vypne vypínač elektrického proudu dříve, než se dotkne 
noha země na druhé straně bariéry – okna, proleze oknem, zleva oběhne metu a vrátí se 
oknem zpět a postaví plechovky na základnu terče do pyramidy (v počtu 3:2:1-osově 
souměrnou).  Postaví se  před oknem čelem k družstvu a vydá povel k provedení zásahu  - 
„Vpřed“.  (u kategorie mladší žáci musí děti okno oběhnout zleva, ale nejprve musí vypnout 
vypínač!!) 
Družstvo provede zásah tak, že dva závodníci jsou u džberovky, jeden pumpuje a druhý ji 
přidržuje (během pokusu se mohou i prostřídat) a třetí závodník stříká proudnicí a proudem 
vody sestříkává plechovky. Disciplina je ukončena sestříknutím poslední plechovky 
ze základny terče nebo vyčerpáním vody ve džberovce. 
Do hodnocení se započítávají oba časy (obou polovin družstva). Spadnou-li plechovky před 
povelem „vpřed“, musí je velitel znova postavit, spadnou-li až po tomto povelu, družstvo 
pokračuje v pokusu. Naplnění džberové stříkačky vodou zajišťuje rozhodčí nebo pověřený 
pomocník. 
 
HODNOCENÍ:  
Základem hodnocení je čas naměřený od signálu startéra do sestříknutí poslední plechovky 
ze základny terče nebo do vyčerpání vody (signalizuje družstvo).  
K tomu se připočítávají trestné sekundy za: 
- neprolezení okna velitelem (za každý případ) v kategorii starších  10 sekund 
- neoběhnutí vůbec nebo nesprávné oběhnutí mety velitelem   10 sekund 
- vyběhnutí družstva před povelem velitele „Vpřed“    10 sekund 
- čára nástřiku je nedotknutelná (závodník se jí nesmí dotknout, ani ji překročit) 10 sekund 
- nesestříknutí plechovek do vyčerpání vody      10 sekund 
- nestojí-li velitel při povelu a po dobu nástřiku na předepsaném místě před bariérou 10 sekund 



- nevypne-li velitel elektrický proud před prvním prolezením oknem  20 sekund 
- posune-li se džberová stříkačka svým průměrem za vyznačenou mez  20 sekund 
- nedokončí-li družstvo pokus s předepsanou výstrojí a výzbrojí   20 sekund 

 

3. Ostatní: 
• Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí.  
• K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro 

ochranu hlavy přilby. 
• Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, 

kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým 
podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité 
v disciplíně požárního útoku odpovídají Směrnici hry Plamen, jsou 
řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.      

• Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži může být 
provedena namátkově před i po ukončení pokusu.          

• Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) 
v hotovosti ve výši: - 100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny 
nebo hlavnímu rozhodčímu. 

• Jestliže se startér nebo kterýkoliv z jeho zástupců domnívá, že start 
neproběhl podle pravidel, vrátí běžce dalším výstřelem nebo zapískáním. 

• Disciplíny budou měřeny časomírou nebo ručně stopkami, třemi na sobě 
nezávislými časoměřiči. 

• V případě 2 pokusů PÚ bude započítáván čas lepšího pokusu. V případě 
rovnosti časů rozhoduje čas horšího pokusu. 

• Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených 
věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.  

• Dále vás žádáme o  stručnou charakteristiku družstva                                 
Charakteristiky družstev poslouží  moderátorům při představování 
jednotlivých družstev.  

 
 
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto 

dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží 
vedoucí družstev při prezenci. Věříme, že přijedete s dobrou náladou a zdravou 
rivalitou přispějete ke zdárnému průběhu soutěže. 
 
 
 

Těšíme se na soutěžní setkání s Vámi i s Vašimi příznivci.  
 
 
 
 

            Václav  KASL                                                                       Richard  ŠKALA 
 Velitel SH ČMS - SDH Želčany                                           Starosta SH ČMS - SDH Želčany           



Tato přihláška se bude odevzdávat při prezenci pro každé družstvo samostatně 

P Ř I H L Á Š K A 
 

do soutěže MH – CHOUZOVSKÝ   RYBNÍK,  XI. ročník 

SDH:   

KATEGORIE:    

        Jmenný seznam členů družstva 
poř. č. jméno, příjmení datum narození SDH, kde je členem OSH 

1.     
      

2.     
      

3.     
      

4.     
      

5.     
      

6.     
      

7.     
      

8.     
      

9.     
      

10.     
      

Členové družstva souhlasí s využitím fotografických, filmových a jiných obrazových nebo zvukových záznamů, které byly pořízeny 
osobami, které pověřil štáb soutěže k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty, propagační předměty, informační tiskoviny apod.). 

           
Vedoucí družstva:    Trenér družstva:    
           
Jméno, příjmení:    Jméno, příjmení:   
           
Datum narození:    Datum narození:   
           
           
Telefon, e-mail:    Telefon, e-mail:   
           
SDH:      SDH:     
(kde je členem)      (kde je členem)     
OSH:      OSH:     
           
Podpis:     Podpis:    
 
Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení, že zdravotní 
stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují, že soutěžící i jejich 
zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových materiálů a se zpracováním osobních údajů přihlášených 
správcem SH ČMS, Římská 45, 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 a že 
veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením Směrnice hry Plamen.  
 
POTVRZENÍ SDH:          
 Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrovanými členy SH ČMS a mají   
zaplaceny členské příspěvky.         
           
          
      razítko a podpis     



Charakteristika družstva 
 

„CHOUZOVSKÝ RYBNÍK"  
26. 4. 2020 OD 10:00 HOD 

 
XI. ročník soutěže mladých hasičů 

 

 
Název SDH:                                                         
 
 
e-mail pro zaslání výsledků soutěže: 
 

 
Zajímavost: 
 
Složení družstva-požární útok: 
(jméno/přezdívka) 
 
 
Strojník 
 
 

Savice 
 
 

„B“ 
 
 

Koš 
 
 

Rozdělovač 
 
 

Pravý proud 
 
 

Levý proud 
 
 

 



Složení družstva - zásah se džberovou 
stříkačkou: 
(jméno/přezdívka) 
 
 
 
1. část družstva: 
 
Velitel: 
 
 

1. člen 
 
 

2. člen 
 
 

3. člen 
 
 

 

 
2. část družstva: 
 
Velitel: 
 
 

1. člen 
 
 

2. člen 
 
 

3. člen 
 

 



kužel 

džberovka 

Bariéra  
s oknem  

Vypínač Plechovky libovolně 
položené na zemi 

čára nástřiku 
 

20 m 

startovní čára 
 

Vyznačená mez (čára) 
pro džberovku 

3 m 

kat. Starší 

5 m 

14 m 

3 m 

Nákres provedení zásahu se džberovou stříkačkou: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
 
Označení dráhy pro kategorii Mladší 

 
Označení dráhy pro kategorii Starší 
 

 
Stojan                        

na plechovky 

velitel 
 

členové družstva 
 

značka pro 
velitele 

kat. Mladší 
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