
 

 

Pravidla soutěže „ O pohár SDH Voleč 2017“ 
Soutěž PS 8, PS 12 – „klasika“ 

Disciplína se provádí na travnatém povrchu, střídavě ze dvou základen na jedny terče. Čas pokusu je 
měřen pomocí elektronické časomíry se sklopnými terči. 
Všechna družstva soutěží s vlastním nářadím. 
Požární útok bude proveden ve dvou pokusech a do hodnocení se počítá lepší čas (v případě neplatného 
pokusu bude počítán do výsledného hodnocení druhý platný čas).   
Tuto disciplínu plní sedmičlenné družstvo. 

Výstroj a výzbroj 
Oděv všech soutěžících jednoho družstva by měl být, pokud je to možné, jednotný, zhotoven 

z látky, která je neprůsvitná, i když je mokrá. Obuv soutěžících musí být taková, aby zpevnila a ochránila 
nohu. Každý člen družstva musí použít ochrannou hasičskou přilby schválené úřadem bezpečnosti práce, 
bez úprav na skeletu (nemusí být jednotné pro celé družstvo). Soutěžící mohou použít sportovní (šíře min. 
50 mm) nebo zásahový opasek. Nově lze použít sportovní obuv nebo sportovní ochrannou přilbu.   

Na základně pro motorovou stříkačku (PS 8 nebo PS 12) musí být nářadí rozmístěno podle 
nákresu a tak, aby nepřesahovalo její půdorys. Proudnice (nesmí stát) mohou být umístěny zleva či 
zprava od hadic C. Rozdělovač může být také umístěn zleva či zprava od hadic B. Proudnice a rozdělovač 
musí být položeny na základně ve směru útoku. U žádné hadice na základně nesmí její volný konec 
přesahovat její průměr.    
Na základně 2 x 3 m musí být nářadí rozmístěno podle nákresu a tak, aby nepřesahovalo její 
půdorys.  
Nářadí nutné ke splnění disciplíny:  

4 ks savic 1,6 m dlouhých a ∅ 110 mm se šroubením                     
1 ks sací koš ∅ 110 mm se zpětným ventilem 
2ks hadic B ∅ 75 mm izolovaná délky min 19 m  
(min. plochá šíře hadic je 113 mm) 
1 ks rozdělovače 
4 ks hadic C ∅ 52 mm izolované délky min. 19 m  
(min. plochá šíře hadic je 79 mm) 
2 ks proudnic C (nejlépe bez uzávěru), ∅ výstřikové hubice 12,5mm 
4 ks - hákové klíče - klíče na spojky   

Provedení disciplíny  
Doba na přípravu základny je 5 min. Žádný materiál nesmí přesahovat základnu. 
Družstvo si připraví motorovou stříkačku a ostatní materiál k plnění této disciplíny na základnu 

podle nákresu. Sací koš, hákové klíče mohou být umístěny na základně libovolně, ale nesmějí být 
umístěny na stroji. Všechny hadice musí být v kotouči (musí stát) podle nákresu, nemusí být 
rozvinovány, můžou se i táhnout. Půlspojky nesmí být připraveny proti sobě. Před zahájením útoku 
musí být motorová stříkačka nastartována. 

Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni od jedné) k základně, kde napojí motorovou 
stříkačku pomocí savic a sacího koše na vodní zdroj. Koš musí být našroubován před ponořením do vody. 
Ve stejné době je tvořeno dopravní vedení 2 hadicemi B a dva útočné proudy. Útok se může vykonávat 
libovolným způsobem, hadice se mohou po odstartování spojovat na základně, mohou se přenášet, 
rozvinovat nebo tahat. Disciplína je ukončena signalizací obou terčů.  
Vzdálenost mezi kádí a základny je 5 m. 
V průběhu celého pokusu nesmí žádný soutěžící překročit čáru hranice stříkání nebo na ni klečet. Za 
nesportovní chování závodníka (odhození přilby atp.) bude jeho družstvu pokus hodnocen jako 
neplatný resp. mohou být i vyloučeni ze soutěže.  
V případě porušení pravidel má právo družstvo podat písemný protest proti poškození a hodnocení 
vlastního družstva nebo proti výsledkům soutěže. Tento protest musí podat vedoucí družstva hlavnímu 
rozhodčímu nebo veliteli soutěže do 10 minut od ukončení pokusu nebo do 10 minut od vyhlášení 



 

 

výsledků. Právo na definitivní rozhodnutí má velitel soutěže. Kauce za každý protest je stanovena na 
200 Kč, v případě zamítnutí protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele. 

Neplatnost pokusu:  
− není-li sací koš našroubován před ponořením do nádrže (popř. vodního zdroje) 
− po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení (včetně koše) rozpojit až na pokyn 

rozhodčího 
− je-li opakovaným pohybem savic pomáháno k rychlejšímu zavodnění čerpadla motorové 

stříkačky (tzv. pumpování) 
− pomůže-li jeden proud při stříkání do terče druhému             
− použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívější signalizaci terčů   
− dokončí-li soutěžící pokus bez výstroje, kterou měl na startu disciplíny (např.přilba) 
− spadne-li závodníkovi přilba a on pokračuje v práci bez ní 
− není-li nasáta voda do 90 sekund od odstartování 

Úprava pro ženy: 
− vždy 2 a 2 savice mohou být sešroubovány, tzn. mohou přesahovat na obou stranách i půdorys 

základny 

 
 

Nákres rozmístění nářadí na základně 
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