
 

 Sbor dobrovolných hasičů ŽELEČ 
pořádá pro kolektivy mladých hasičů soutěže v požárním útoku 

 
 
Propozice: 

- místo konání fotbalové hřiště Želeč 

- v neděli 1.9. 2019 
- prezence od 8:30 hod 

- porada vedoucích a rozhodčích 8:50 

- nástup 9:00  

- začátek soutěže 9:05 hod 

 

Kategorie: dle pravidel dohodnutých na OORM 4. 9. 2018 - platí pro celý ročník 2018-2019 

 Mladší žáci  6-11 let, bez rozlišení pohlaví - narozeni od 1. 9. 2007, 2008, 2009, 2010 a děti 

narozené do 31. 8. 2012 

 Starší žáci  11-15 let, bez rozlišení pohlaví - narozeni od 1. 9. 2003, 2004, 2005 a děti narozené do 

31. 8. 2007, a úprava pro ročník 2003 jen pokud jsou žáky ZŠ 

 Přípravka bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2012, 2013, 2014, 2015, v soutěžním družstvu 

může běžet až 9 členů a pouze dva soutěžící smějí být narozeni od 1.1.2012 do 31.8.2012 

 

Pořadí: 

- dle přihlášení  

 

Technické podmínky:  

 - terče sklopné (elektronická časomíra SDH Želeč) 

 - povrch travnatý, základna upravená (odvodněná zámková dlažba) 

 

Pravidla: 

Přípravka - povoleno s košem do kádě, výsledný čas na výstřik druhé proudnice. Vedoucí mohou běžet s 

kolektivem, ale nesmí jim fyzicky pomáhat (nést rozdělovač, spojovat hadice nebo je táhnout!). Pokud by 

hrozilo nebezpečí, může zasáhnout každá osoba. 

Mladí hasiči - podle směrnic hry Plamen s úpravami, družstvo soutěží v přilbě a sportovním oblečení 

překrývající lýtka, lokty či ve stejnokroji. Dresy musí být zastrčeny v kalhotách. Sací koš musí být 

zašroubován před ponořením do vodního zdroje. Do doby ukončení pokusu musí být savice sešroubovány. 

Vzájemná pomoc jednotlivých členů je povolena (např. držení proudnice, spojování hadic) 

- dle pravidel směrnice hry Plamen platnými od 1. 9. 2004 s dodatky a úpravami níže uvedenými  

- sklopné terče, elektronická časomíra 

- voda v kádi se během útoku nedoplňuje 

- hadice B75 a C52 (široké) 

- přetlakový ventil (dodá pořadatel) 

- mladí hasiči neplatí startovné 

- členové do 18 let pojištěni OSH 

 - doba přípravy na základně max. 5minut ( u kategorie Přípravka a Mladší žáci je povolena pomoc až 2 

dospělých osob pro urychlení přípravy) 

- nástavce na savice povoleny 



 

- Motorové stříkačky podle výkonu čerpadla až do skupiny PS16 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. 4svody nejsou povoleny. Motorovou stříkačku je možno po předchozí 

domluvě zapůjčit (bude bráno jako použití vlastního stroje nikoliv stroj dodaný pořadatelem). 

- Je možno zapůjčení jednoho člena/členky do jiného družstva, ale pouze s vědomím hlavního rozhodčího.   

 

Občerstvení zajištěno na místě 

 

Z organizačních důvodů prosíme družstva o předběžné přihlášení do 29.9.2019 

 

Kontakt: 
Eliška Míšková  734/800322 , miskova.e@centrum.cz 

Eva Houdková   724/100296     

 

 

 

 


