
Propozice hasičské soutěže 
        

„XXV. ročník Poháru starosty obce Střížovice a 

XV. ročník Memoriálu Pavla Hajšmana“ 

                                     
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Střížovice 

a Obec Střížovice 
      

vás zve 

23. července 2022 na 

Soutěž v požárním útoku 
 

 
Časový harmonogram: od 12:00 hod................ presence družstev 

                                        v 12:45  hod................ porada rozhodčích 

                                      v 12:55  hod................ nástup družstev 
                                      v 13:00  hod................ provedení požárních útoků 

                                  - vyhodnocení soutěže 20 min. od posledního útoku 

     

Místo soutěže:       louka u hřbitova ve Střížovicích (kolem fotbalového hřiště, směrem k lesu) 
 

Účast:                     sedmičlenná družstva v kategorii mužů, mužů nad 40 let a žen 

                        
Disciplína:             požární útok, podle pravidel požárního sportu, vydaných "Pokynem generálního   

                                ředitele HZS ČR č. 10 ze dne 16. 2. 2018“  

        kategorie mužů nad 40 let – stroj PS 8 a dva díly hadice B  
 

Nářadí :   - stroj PS 8, PS 12 bez úprav, stroje s viditelnými úpravami nebudou připuštěny              

                    k soutěži! 

                 - tři díly hadice B 
                 - stroj bude nastartován na základně na povel rozhodčího 

                 - hadice B 75 - šířka v plošném měření musí být min.113 mm, 

                 - hadice C 52 - šířka v plošném měření musí být min.79 mm, 
                 - mezi ozuby půlspojek musí projít arch papíru, 

                 - na poradě velitelů upřesněny pravidla soutěže 

 

Ústroj:  muži - jednotný pracovní stejnokroj letní, obuv – pracovní kotníková, holeňová, kanady,   
                          požárnický opasek, přilba schváleného typu 

              



               ženy - jednotný pracovní stejnokroj letní, nebo oděv sportovní jednotná, obuv-pionýrky,   

                          botasky, opasek, přilba schváleného typu 
 

Startovné:  150,- Kč za družstvo (bude placeno na místě) 

 
Pořadí nástupu na plnění disciplín: dle dojezdu družstev a zaplacení startovného 

 

Stravování:                                   během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji 

 
Doprava:                                       na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s OÚ) 

 

 

Podmínka soutěže: řádně vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku družstva odevzdejte při 

prezenci. Přihlášení družstva nejpozději do 20. 7. 2022 Vladimíru Plicovi na mobil +420 603 789 645, 

nebo +420 724 165 220. 

 

Soutěž se koná na vlastní nebezpečí! 
 

Upozornění pořadatelů: 

- lze použít pojistky proti rozpojení hadic,   
- nástřikové 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,  

- lze použít savice s O kroužkami na šroubení,   
- lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily,        

- kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po   

   skončení pokusů. 
 

a) Poté, co závodník zaujme konečnou polohu po povelu “Pozor!”, nesmí již zahájit další pohyb    

  dříve, než zazní výstřel startovní pistole nebo schváleného startovacího zařízení. Pokud podle   
  rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců tak učiní dříve, musí to být považováno za nezdařený start.  

 

 

       - družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí k disciplíně požární útok.  
       - k plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující   

         požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.  

       - na slavnostní nástup a vyhodnocení musí vždy nastoupit celé družstvo a v předepsané ústroji.   
         Nenastoupí-li družstvo na slavnostní nástup a na vyhodnocení, nebude hodnoceno.   

       - při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši: 100,- Kč     

          při podání hlavnímu rozhodčímu 
       - pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech 

        

Štáb soutěže:      
 
                               

 

 
    

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Porušení 

stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. 

Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže. 
 

 
 

 

                      Vladimír Plic                                                    Luboš Hajšman 
              starosta SDH Střížovice                                                   velitel SDH Střížovice                                                 

velitel soutěže Tomáš Škala 

hlavní rozhodčí Zbyšek Zuber 

rozhodčí základny Jaroslav Kolář 

startér Jiří Uldrych 

časomíra OSH-PJ 



 

P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním útoku      

 
přihlašuje: ……………………………………………………  (jednotka PO, organizace) 
 

družstvo: *………………………………………………     počet.........…………... 
 

na soutěž: Pohár starosty obce Střížovice, Memoriál Pavla Hajšmana             Střížovice 23. 7. 2022 

      

v kategorii: dobrovolní hasiči    
 muži, muži nad 40 let,

 
 ženy 

 
k plnění disciplín: požární útok  

 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

Podpis  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního 

sportu odpovídají Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, 

schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní 

podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem 

souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat 

na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 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. Změny v seznamu přihlášených 

soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst. 4 Směrnic hasičských soutěží. Přihlašovatel 

dále stvrzuje, že všichni níže uvedení soutěžící byli seznámeni s propozicemi této soutěže a budou se 

jimi řídit hlavně pro svou vlastní bezpečnost, a že zdravotní stav umožňuje soutěžícím bezproblémový 

start v této soutěži. Podpisem také stvrzuje, že soutěžící souhlasí s dalším využitím obrazových 

materiálů pořízených během soutěže ze strany pořádajícího sboru. 
 

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

                                     příjmení a jméno                                                    příjmení a jméno 

  
 

 

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

  Nehodící se škrtne. 


