
 

Z Á P I S 
z pracovní valné hromady okrsku Zahořany 

 v Zahořanech 4.5.2022 

 

Program: 
1) Zahájení 

2) Příprava okrskové soutěže 

3) Diskuse 

4) Závěr 

 

Zahájení 

Starosta okrsku F. Kruml přivítal všechny přítomné 

Příprava okrskové soutěže 
Okrsková soutěž bude 4.6.2022 

Počty družstev: 

 

  Muži Ženy Děti 

Hříchovice 1 1 1 

Stanětice 1 1   

Zahořany 1 1 2 

Sedlice 1   1 

Oprechtice 2 2 2 

Bořice 1 1 2 

Celkem 7 6 8 

 

14 dní před soutěží potvrdit Milanu Švajnerovi počty družstev 

Rozhodčí budou z Milavečského okrsku 

 

Pravidla soutěže – viz přílohu 

Děti přípravka (Oprechtice + Bořice) budou mít vlastní pravidla 

Posečení louky zajistí Franta Kruml 

 

 

Diskuse: 

 

Josef Pejsar 

Podpoří obec den dětí? 

 

Pavel Vondrovic 

Ano, bude opět 100,- Kč na osobu 

 

Jaroslav Sokol 

Občerstvení a kultura na soutěži? 

 

Milan Švajner 

Zajištěno  

 

 

 

 

 

 



Josef Odvody 

28.5.2022 bude okresní soutěž, měli bychom dodat za okrsek 2 pomocné rozhodčí, nemusí být 

proškoleni, ráno přijít na sraz 

Příští rok budeme dávat na okresní soutěž technickou četu (cca 10 lidí) 

 

Aneta Královcová 

Od příštího roku, který okrsek nepojede na okresní soutěž, tak nedostane dotace 

Okresní sdružení se tak snaží zvýšit účast družstev na soutěži 

 

 

21. – 22.5. – Bořice pouť 

28. – 29.5. – Hříchovice pouť  

16. – 17.7. – Oprechtice pouť 

16. – 17.7. – Stanětice pouť 

 

 

Závěr 

F. Kruml – děkuji za účast 

 

V Zahořanech 4.5.2022       Zapsal: Volmut Pavel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

PRAVIDLA PRO OKRSKOVOU HASIČSKOU SOUTĚŽ  4.6. 
2022 V BOŘICÍCH ve 13.00 hod 

MUŽI 

 

ŠTAFETA – 1 pokus  - příprava 1 minuta  

Oblek – celé družstvo jednotně  - pracovní kalhoty + blůza (triko) 

- sportovní (pracovní) obuv 

- přilba lehká + opasek 

 

1. úsek - překoná bariéru 2x2 m´ 

2. úsek - proskočí oknem nohama napřed 

3. úsek - přenese hasicí přístroj na označené místo (nesmí spadnout) 

4. úsek - uchopí sportovní hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou. Přeběhne kladinu, seskočí až z 

náběhu kladiny(za vytýčenou čárou), spojí hadice vzájemně a jeden konec připojí k rozdělovači, připojí 

proudnici a pak proběhne cílem. Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího. V případě seskoku z kladiny 

před vytýčenou čárou, musí znovu zopakovat celou kladinu. 

 

 

ÚTOK – 1 pokus  - příprava 5 minut, počet členů v družstvu – max. 7 hasičů 

Oblek – celé družstvo jednotně  - pracovní kalhoty + blůza (triko) 

- pracovní (sportovní) obuv 

- přilba zásahová  

 

Sání vody nebude probíhat z kádě, ale přímo z vodního zdroje! 

 

Nářadí  -  motorová hasičská stříkačka 

- 2 ks savice délky 2,5 m´ 

- 1 ks  sací koš s pojistnou šnůrou 

- 3 ks  hadice B 

- 1 ks rozdělovač 

- 4 ks hadice C 

- 2 ks proudnice 

- 2 ks klíče na spojky savic (nepovinné) 

 

Nářadí bude, na dřevěné základně 2 x 2 m´, poskládáno tak, aby žádná jeho část nepřesahovala mimo tuto 

základnu ( s výjimkou savic). Půlspojky hadic se nesmějí vzájemně dotýkat, motorová stříkačka se nesmí 

startovat v době přípravy na základně. Po nastoupení družstva na pokyn rozhodčího strojník nastartuje 

motorovou stříkačku. Po startu vyběhne družstvo ze startovací čáry, provede přívodní vedení včetně 

sacího koše, dopravní vedení pro útočné proudy a nastříká oba terče. Požární útok se považuje za 

ukončený po nastříkání obou terčů – po pokynu rozhodčího (po signalizaci nástřikových terčů). 

Požární útok musí být proveden a ukončen maximálně do 3 minut po startu. Při nesplnění této podmínky 

bude družstvu započítán čas 3 min. 

ŽENY 

 

ŠTAFETA – 1 pokus       - příprava 1 minuta 

Oblek – celé družstvo jednotně  - pracovní nebo sportovní oděv 

- sportovní obuv 

- přilba lehká + opasek 

 



 

1. úsek - překoná nízkou překážku 70cm 

2. úsek - proskočí oknem nohama napřed 

3. úsek - přenese hasicí přístroj na označené místo (nesmí spadnout) 

4. úsek - uchopí sportovní hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou. Přeběhne kladinu, seskočí až z 

náběhu kladiny(za vytýčenou čárou), spojí hadice vzájemně a jeden konec připojí k rozdělovači, připojí 

proudnici a pak proběhne cílem. Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího.V případě seskoku z kladiny 

před vytýčenou čárou, musí znovu zopakovat celou kladinu. 

 

 

ÚTOK – 1 pokus  - příprava 5 minut, počet členů v družstvu – max. 7 hasiček 

Oblek – celé družstvo jednotně  - pracovní nebo sportovní oděv 

- pracovní (sportovní) obuv 

- přilba sportovní (zásahová ) 

 

Sání vody nebude probíhat z kádě, ale přímo z vodního zdroje! 

 

Nářadí  -  motorová hasičská stříkačka 

- 2 ks savice délky 2,5 m´ 

- 1 ks  sací koš 

- 2 ks  hadice B 

- 1 ks rozdělovač 

- 4 ks hadice C 

- 2 ks proudnice 

- 2 ks klíče na spojky savic (nepovinné) 

 

Nářadí bude, na dřevěné základně 2 x 2 m´, poskládáno tak, aby žádná jeho část nepřesahovala mimo tuto 

základnu ( s výjimkou savic). Půlspojky hadic se nesmějí vzájemně dotýkat, motorová stříkačka se nesmí 

startovat v době přípravy na základně. Po nastoupení družstva na pokyn rozhodčího strojník nastartuje 

motorovou stříkačku. Po startu vyběhne družstvo ze startovací čáry, provede přívodní vedení včetně 

sacího koše, dopravní vedení pro útočné proudy a nastříká oba terče. Požární útok se považuje za 

ukončený po nastříkání obou terčů – po pokynu rozhodčího. 

Požární útok musí být proveden a ukončen maximálně do 3 minut po startu. Při nesplnění této podmínky 

bude družstvu započítán čas 3 min. 

 

 

DĚTI 

Věk dětí do 15-ti let k 4.6.2022 

Oděv a obuv sportovní, lehká přilba. 

ŠTAFETA – 1 pokus, lze postavit 2týmy(má-li 

družstvo  8 členů, nelze    

   startovat 2krát!) Bude-li mít 

družstvo méně členů,     

 může 1 dítě startovat 2krát. Započítává se 

výsledek lepšího    

 družstva. 

 

1. úsek - přeběhne nízkou lavičku  

2. úsek - přeskočí břevno 60cm 

3. úsek - přenese hasicí přístroj na označené místo (nesmí spadnout) 



4. úsek - 15 metrů od startu uchopí hadice 10m´ a rozvine je, spojí hadice vzájemně a jeden konec připojí 

k rozdělovači umístěnému 15m´ před cílem, připojí proudnici a pak proběhne cílem. Proudnici odpojí až 

na pokyn rozhodčího. 

 

ÚTOK  – 1 pokus - příprava 5 minut, počet členů v družstvu –  max. 8 hasičů. Přípravu provede 

družstvo dětí spolu se svým jedním vedoucím, spojky hadic se nesmí vzájemně dotýkat .Obsluha 

motorové hasicí stříkačky – může být dospělá osoba ze stejného SDH, která však nesmí manipulovat s 

odtatním nářadím. 

 

Sání vody bude probíhat z kádě. 

 

Nářadí  -  motorová hasičská stříkačka + regulátor tlaku 

- 2 ks savice délky 1,6 m´, zvlášť nebo spojené vzájemně 

- 1 ks  sací koš 

- 2 ks  hadice B – 10 m´ 

- 1 ks rozdělovač 

- 4 ks hadice C – 10 m´ 

- 2 ks proudnice, 

- 4 ks klíče na spojky savic (nepovinné) 

 

Po nastoupení družstva na pokyn rozhodčího strojník( může být dospělá osoba ze stejného SDH) 

nastartuje motorovou stříkačku. Po startu vyběhne družstvo ze startovací čáry, provede přívodní vedení 

včetně sacího koše, dopravní vedení pro útočné proudy a nastříká oba terče. Požární útok se považuje za 

ukončený po nastříkání obou terčů – po pokynu rozhodčího. 

Při provádění požárního útoku musí být do 1 minuty zavodněna motorová hasicí stříkačka. 

 

 

POZN. 
 

Družstva - děti přípravka  – štafetu lze provést s hadicemi D – 5m´ 

    - útok atypický se stříkačkou=čerpadlem, obsluhovaným    

  dospělou osobou! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      

 
...........................................................................................................................…………..……………..přihlašuje

            ( jednotka PO, organizace) 
 

družstvo*  …………………………………….                          jednotlivce*- počet  .........…………... 
 

na soutěž .......................................................……............................................................……………… 

   (název soutěže)    (místo a datum konání) 
 

v kategorii:  profesionální hasiči 
 dobrovolní hasiči 

 členové občanských sdružení

  

k plnění disciplín:   100 m,  věž ,   štafeta,    požární útok 

 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

věž 

  

100 m 

  

štafeta 

I. 

  

štafeta 

II.  

  

útok 

  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky stanovené 

v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže. 
 

Masér-zdravotník  ……………………………       Řidič: …………………………………………. 

      příjmení a jméno            příjmení a jméno 
 

Vedoucí družstva: .......................................…..        Trenér družstva: ...............................……......... 

                                     příjmení  a jméno                                                    příjmení a jméno 
  
 

V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 
                  (razítko a podpis  přihlašovatele) 

 

 

 
Poznámky:   

  Nehodící se škrtne. 

  Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci 

„útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.  

Podle pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních 

členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.  

Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev. Další  

pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 

 

 

 






