
 
Z Á P I S 

z Výroční valné hromady okrsku Zahořany 
 ve Staněticích 22.5.2015 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Kontrola usnesení 
3) Příprava okrskové soutěže 
4) Diskuse 
5) Závěr 

 
 
 
Zahájení 
p. Dolejš přivítal hosta - starostu obce Ing. Jandečku a všechny přítomné 
 
Kontrola usnesení 
p. Dolejš - proběhlo školení velitelů a strojníků, splněno všude mimo Bořic 
Na okresní konferenci nám dali z kraje najevo, že dělají školení proto, aby za to dostali peníze. Kraj moc 
nestojí o JPO V. Proti se postavil p. Kohel z Domažlic. 
p. Jandečka – za obec  byly podány 3 žádosti o dotace, v červnu odešle obec sborům 6000,- za sečení 
trávy. 
 
 
Příprava okrskové soutěže – p. Volmut a sl. Hoffmannová 
Sraz, prezence a losování budou od 12:30 na letišti.  
Dopravu soutěžících si zajistí každý sbor samostatně 
Zahájení soutěže – předání vyznamenání čestným členům 
 
Ve 13:00 začne soutěž v požárním sportu. Nejprve děti, pak ženy a nakonec muži. 
Útoky se budou provádět vždy dva paralelně vedle sebe. Každý má 1 pokus na útok a štafetu. 
O celkovém pořadí družstev rozhodne součet časů z jednotlivých disciplín. Při shodném součtu je preferován požární útok. 
 
 
Děti: 8 družstev (5 bez vody), Ženy: 5 družstev, Muži: 8 družstev 
 
 

Pravidla 

Děti                     
Helma libovolná, oděv libovolný, sportovní obuv (zakázané kopačky a tretry);  
Věk – v roce 2015 nesmí být žádnému soutěžícímu z dětského družstva 16 let  
 
Útok 
Libovolný počet dětí na provedení PÚ (min. všichni soutěžící ze štafety) 
Nářadí:  

• 1x PS 12 s přetlakovým ventilem nastaveným na 0,3 Atm (pro útok bez vody -  jednotná též s přetlakovým ventilem) 
• 2x požární hadice B75 o minimální délce 9,5 m, izolované 
• 1x rozdělovač 
• 4x požární hadice C52 o minimální délce 9,5m, izolované 
• 2x proudnice C52 
• Pro útok s vodou navíc toto vybavení:  

o 1x sací koš s funkční zpětnou klapkou 
o 2x savice o průměru 110 mm a délkou 1,6 m, savice mohou být spojené 
o 4x hákové klíče, nepovinné 

 
Popis dráhy: 
Základna 2x2 metry. Od středu základny, kolmo na osu dráhy, ve vzdálenosti 5 - 10 metrů start. 2,5 metru od středu na druhou 
stranu umístěna káď, která má rovnoběžně hranu se základnou směrem do dráhy. 35 metrů od osy základny je umístěna čára 
pro nástřik. 5 metrů od této čáry jsou umístěny terče. 
 



 
Obr. 1 schéma rozmístění dráhy pro PÚ 

 
 
Provedení: 
Při útoku s vodou musí být motorová stříkačka zavodněna do 60 sekund a maximální doba provedení útoku je 120 sekund. 
Základnu smí připravovat pouze soutěžní družstvo s pomocí svého jednoho vedoucího, který bude řádně označen reflexní 
vestou dodanou pořadatelem. Doba na přípravu základny je 5 minut od pokynu rozhodčího „Na základnu“ (rozhodčí tento pokyn 
udělí po řádném osazení PS na základnu). Žádné nářadí (krom savic) nesmí přesahovat hrany základny. Po přípravě základny 
se družstvo odebere na startovní čáru, odkud vybíhá po pokynu rozhodčího k provedení útoku. Pro útok s vodou musí být před 
startem PS uvedena v chodu. Na základně družstvo spojí přívodní, dopraví a útočné vedení a natáhne vedení. Družstva bez 
vody musí proudnice přetáhnout přes cílovou čáru včetně koncovek. Družstva s vodou nesmí žádnou částí těla a ani vybavení 
tuto čáru překročit. Následně provedou nástřik terčů. U družstva s vodou může obsluhu PS provádět dospělá pověřená osoba. 
Pro útok bez vody se čas měří do položení poslední hadice za předepsanou čáru, s vodou do nástřiku terčů. Po ukončení útoku 
bez vody rozhodčí sám provede kontrolu správnosti spojů. 
 
Trestné body: za každý níže uvedený bod 5 trestných sekund 

• Nezapojené či špatně spojené koncovky 
• Nenašroubovaný koš na přívodním vedení po dokončení pokusu a před kontrolou rozhodčího 
• Pro útok bez vody – nepřetažení celé proudnice včetně koncovek přes ohraničující čáru 
• Pro útok s vodou – překročení soutěžícího přes ohraničující čáru 

 
Za nezapomenutou hadici či jiné nářadí na základně je pokus neplatný. 

 
 

Štafeta  
Počet dětí k provedení pokusu - 5 (jeden velitel a dvě dvojice). Žádný soutěžící nesmí vykonávat dvě pozice. Vybavení 
jednotné, dodá pořadatel.  
Vybavení: 1 proudnice C52, 1 hadice C52, min. délky 10 metrů, v kotouči 
Popis dráhy: 2 metry od startovací čáry bude umístěno vybavení. 20 metrů od startu je umístěn rozdělovač. 9,5 metru od 
rozdělovače umístěna čára pro přetažení hadice. 15 metrů od rozdělovače meta označena stojícím PHP. 
 
Popis provedení pokusu: 

1. Všichni soutěžící běží tak, aby měli vždy střed dráhy po pravé ruce, a musí vždy proběhnout okolo mety. 
2. Velitel vybíhá na pokyn rozhodčího, oběhne metu a vrací se zpět na start 
3. První dvojice vybíhá po proběhnutí velitele startem. Vyzbrojí se nářadím. Každý člen dvojice nese jen jeden kus nářadí. 

U rozdělovače soutěžící, který nese hadici, ji napojí do rozdělovače a podá volnou koncovku druhému soutěžícímu 
nesoucí proudnici. Ten proudnici napojí a natáhne vedení za čáru umístěnou 9,5 metru od rozdělovače. Po ukončení 
svého úkonu každý ze dvojice pokračuje oběhnutím mety zpět na start. 

4. Druhá dvojice vybíhá po proběhnutí posledního z předchozí dvojice startem. Druhá dvojice prvně obíhá metu a při 
zpáteční cestě bere vybavení zpět na start. Jeden z dvojice odpojí proudnici a odpojí hadici od rozdělovače, kterou 
může přeložit. Proudnici donese na start. Druhý z dvojice motá hadici dvojím přeložením, bez jakékoliv pomoci. 
Smotanou hadici donese na start. 

5. Pokus končí po proběhnutí posledního soutěžícího startovací čárou. 
6. Družstvo může opustit prostor disciplíny po pokynu rozhodčího, který provede kontrolu doneseného vybavení. 

 
Trestné body: za každý níže uvedený bod 5 trestných sekund 

• Nesprávná strana běhu či předčasný start za každého soutěžícího  
• Zapomenuté či nedonesené nářadí za každý kus 
• Povalený PHP (soutěžící, který jej povalí, může postavit bez penalizace před proběhnutí startem) 
• Nezapojení hadice do rozdělovače či proudnice. 
• Jinak než řádně smotaná hadice 

 
Řádně smotaná hadice je taková, že musí být svinuta tak, aby ani jeden z konců hadice nebyl delší, než je průměr kotouče 
hadice. 
 



Přebor jednotlivců 
Tato disciplína bude pořádaná v závislosti na počtu přihlášených mladých hasičů a rozhodčích z řad okrsku. Pořadí bude 
určeno dle dosažených časů na disciplínách s přičtením trestných sekund, v případě shodných umístění bude rozhodovat 
pořadí - prostředky PO, střelba, běh 60 m s překážkami. Každý soutěžící obdrží startovací lístek, který vždy předloží na 
disciplíně a po dokončení všech disciplín jej odevzdá sčítací komisi. Jakákoliv manipulace s výsledky bude trestána vyloučením 
z disciplíny. 
 
 
 
Kategorie: mladší - do 11let (nesmí být v roce 2015 12 let) 
                 starší - do 15let (nesmí být v roce 2015 16 let) 
 
Disciplíny: štafeta, střelba ze vzduchovky, přiřazení prostředků PO. 
 
Běh 60m s překážkami 
Dráha: délka dráhy - 60 m, 15m od startu umístěna nízká bariéra (koza), 4 m od bariéry umístěny libovolně hadice v kotouči, 8 
m od hadic umístěna lávka (lavička), 12 metrů před cílem umístěn libovolně natočený rozdělovač 
Výzbroj: vlastní, proudnice C52 s koncovkami DIN, 2x hadice C52 min. délky 9,5 m, rozdělovač 
Výstroj: helma libovolná, oděv libovolný, sportovní obuv (zakázané kopačky a tretry), pásek povolen 
Provedení pokusu: 

Za přípravu vybavení na dráhu si zodpovídá závodník. Ten startuje se štafetu v ruce, či za opaskem. Je zakázáno 
přenášet štafetu v ústech. Po odstartování závodník libovolné překoná bariéru (nikoli skokem plavmo), výzbrojí se hadicemi, 
překoná lávku, hadice nápoji na rozdělovač a se zapojenou proudnicí proběhne cílem. Pokud soutěžící spadne při překonávání 
lávky, musí se vrátit a překonat ji znovu. Čas je stopnut po proběhnutí cílem. Rozpojení hadic lze až po zkontrolování 
rozhodčím. Rozmotání hadice je možné kdykoliv od vyzbrojení po zapojení do připojení k rozdělovači. 
 
Trestné body: za každý níže uvedený bod 5 trestných sekund 

• Nespojený či špatně spojený spoj 
• Nepřekonání či špatné překonání lávky a bariéry 

 
Střelba ze vzduchovky 
Vybavení dodá pořadatel. V případě závady na vybavení lze pokus opakovat. 
Každý závodník bude mít tři diaboly ke sražení tří špalíčků. Střelba bude probíhat na 10 metrů, v leže. Každý soutěžící bude 
dbát pokynů rozhodčího disciplíny a se zbrani bude zacházet tak, aby neohrožoval své okolí. Jakékoli porušení bude trestáno 
celkovým vyloučením z přeboru. Při natažení vzduchovky smí pomoci rozhodčí. Za každý nesrážený špalíček je 5 trestných 
sekund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přiřazení prostředků PO 
Každý závodník si vylosuju pět grafických značek technických prostředků požární ochrany a správně je přiřadí k  vystaveným 
prostředkům PO a pojmenuje. Za každé špatné přiřazení či pojmenování je jedna trestná sekunda. Celkově může závodník 
obdržet deset trestných sekund. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ženy 
Jako muži, jen v útoku 2 x B, na štafetě místo bariéry koza 
Muži nesmí zasahovat – pokud zasáhnou - neplatný pokus 
 

Muži 
Útok:  
Pravidla pro útok obvyklá. Příprava na základně bude 5 minut od položení stříkačky a pokynu rozhodčího „Na základnu''', 
stříkačka bude položena bez průtahů po uvolnění základny. Káď bude dle parametrů PS. 
Výstroj: opasek nepovinný, helma povinná zásahová, obuv libovolná (pracovní nebo sportovní, ne pantofle, tretry a kopačky), 
oděv pracovní nebo sportovní jednotný, dlouhý rukáv, dlouhé nohavice 
Výzbroj: 1x PS 12, 2x savice 2,6 m, 3xB75 min. délka 19,5 m, 4xC52 min. délka 19,5 m, 2x proudnice C52, sací koš s funkční 
zpětnou klapkou, rozdělovač, 4 hákové klíče (nepovinné) 
Max čas – 60 sekund na zavodnění čerpadla, 2 minuty na provedení útoku, nebo do vyčerpání nádrže 
 
Štafeta: 
 V pořadí bariéra, okno, hasicí přístroj, lávka s hadicemi. 
Chybu je možno opravit dokud nebude předána štafetová proudnice – v případě neodstranění chyby je pokus neplatný.  
Výstroj: oděv pracovní nebo sportovní jednotný, dlouhý rukáv, dlouhé nohavice, obuv libovolná (pracovní nebo sportovní, ne 
pantofle, tretry a kopačky), přilba sportovní, opasky nepovinné. 
Za chybu není považováno upuštění štafety. 
 
 
Jakýkoliv protest je za 300 Kč u rozhodčího disciplíny do 5 minut od ukončení pokusu. Při posuzování protestu bude 
postupováno dle aktuálního znění směrnic pro požární sport. 
Ukončení soutěže se předpokládá v 17:30 až 18:00. 
Od 17:00 bude hrát BK Band 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Staněticích 
22.5.2015 
 
Zapsal: Volmut Pavel  
 
 




