
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MAŠOVICE

Vás srdečně zve na soutěž mladých hasičů v požárním útoku

„POHÁR SDH MAŠOVICE“

PROPOZICE 

Termín konání: 20.dubna 2019 

Místo konání: Mašovice - louka u bývalého zemědělského družstva (povrh travnatý) 

Program:  

· od 8.00 do 8.30 hod prezence družstev
· 8.45 hod porada rozhodčích a vedoucích kolektivů 
· 9.00 hod zahájení soutěže – nástup
· 13.00 hod předpokládané ukončení (dle počtu družstev)

Startovné se neplatí

Členové do 18 let pojištěni OSH 

Parkování pro HASIČE s materiálem dle přiložené mapky, ostatní podél komunikací v obci. 

Přihlášky: 

· Vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník a termín soutěže je v období 
Velikonočních prázdnin, prosím o zaslání předběžné přihlášky (SDH, předpokládaný 
počet družstev, jejich názvy a kategorie) volnou formou do 5. dubna 2019                                

na e-mailovou adresu: sdhmasovice@email.cz  

nebo na tel.: 775 254 758 - Jitka Lojdová, vč. info  

· V případě změny – upřesnit do 14.dubna 2019.

· V případě malé účasti bude soutěž zrušena!

Pořadí soutěžících určuje los na poradě vedoucích. Za SDH odběhnou všechny kategorie za 
sebou. 

Stravování: teplý čaj zajištěn pořadatelem

         stánek s občerstvením

Zdravotnická služba: zajištěna pořadatelem

Podmínky soutěže:

Výstroj: družstvo v jednotném sportovním oblečení či stejnokroji, zakryté lokty i kotníky, 
kopačky s lisovkami, turfy nebo kolíky na umělý povrch povoleny, nejsou povoleny 

tretry nebo kopačky s kovovými hroty. Dresy zakasány do kalhot.

Výzbroj: vlastní, dle směrnice hry Plamen na požární útok, 

přetlakový ventil jednotný (dodá pořadatel) 



Motorová stříkačka podle výkonu čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s čerpadlem do velikosti 
10/1500 podle ČSN EN 1028-1. Na motorové stříkačce nesmí být žádné technické úpravy 
odporující bezpečnosti práce a podmínkám výrobce. 4 svody nejsou povoleny.

Voda v kádi se během útoku nedoplňuje.

Časomíra elektronická – SDH Bechyně,  náhradní ruční měření.

Požární útok dle „Smernice hry Plamen“, pokud není stanoveno propozicemi jinak.

Kategorie: 

· Přípravka – narozeni od 1.9.2012 do 31.8.2015 bez rozlišení pohlaví; až 9 členů, 
pokud je v družstvu 7 členů mohou být maximálně 3 soutěžící narozeni od 1.9.2011 do 

31.8.2012, tj. pouze prvňáci
· Mladší – narozeni od 1.9.2007 do 31.8.2012 bez rozlišení pohlaví; 1 dospělý strojník 

+ max. 7 soutěžících
· Starší – narozeni od 1.9.2003 do 31.8.2007, a úprava pro ročník 2003 – jen pokud jsou 

žáky ZŠ; max 7 soutěžících

Možnost zapůjčení 1 závodníka v rámci svého SDH (mezi jednotlivými družstvy v dané 
kategorii) nebo 2 závodníků mimo své SDH.

Přípravka – savice spojeny před zahájením útoku, sací koš musí být zašroubován před 
ponořením do vodního zdroje, povolena pomoc s košem do kádě – není zajištěna 
pořadatelem. Výsledný čas na výstřik druhé proudnice. Vedoucí mohou běžet s kolektivem, 

ale nesmí fyzicky pomáhat (nést rozdělovač, spojovat hadice nebo je táhnout). Pokud by 
hrozilo nebezpečí, může zasáhnout každá osoba. Příprava základny – pomoc dospělých osob 
(starších) neomezeně.

Mladší – savice spojeny před zahájením útoku, sací koš musí být zašroubován před 
ponořením do vodního zdroje. Vzájemná pomoc jednotlivých členů je povolena (např. držení 
proudnice, spojování hadic…). Doba přípravy na základně max. 5 minut. 

Starší – dle „Směrnice hry Plamen“, do doby ukončení pokusu musí být savice sešroubovány. 
Vzájemná pomoc jednotlivých členů je povolena (např. držení proudnice, spojování hadic…).
Doba přípravy na základně max. 5 minut. 

 

 

 

 




