
          

 

Propozice k soutěži 
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Soutěž se koná v sobotu, dne 17. září 2022 od 10:00 hod. v Libočanech, na fotbalovém 

hřišti.  

 

 

Pořadatel:  SDH Libočany a SH ČMS OS Louny 
 

Velitel soutěže:  René Sádovský 

 

Soutěžní kategorie: Dorostenci 15-17 let 

                                 Dorostenky 15-17 let 

                                 Muži 18-35 let  

                                 Muži nad 35 let   

                                 Ženy 18 a více let 

                                 Týmy 2+1 (2x muži do 35 let a 1x muži nad 35 let)  

                                

                                     Všichni závodníci musí být členy SH ČMS. 

 

Startovné: 100,- Kč 

 

Občerstvení: zajištěno v místě konání  

 

Povrch drah: travnaté hřiště 

 

Časomíra: elektronická OSH Louny 

 

Oděv, obuv výstroj: muži -    třívrstvý zásahový oděv (kalhoty, kabát, boty, zásahové 

rukavice lze i pro technický zásah), zásahová přilba, zásahová obuv, pozn. rukavice musí být 

po celou dobu pokusu nasazeny na ruce. 

                                           

Ženy: třívrstvý zásahový oděv (kalhoty, kabát, boty, zásahové rukavice lze i pro technický 

zásah), zásahová přilba, zásahová obuv nebo kotníková obuv- ne sportovní, pozn. rukavice 

musí být po celou dobu pokusu nasazeny na ruce.            

 

 

Dorostenci/ky: pracovní stejnokroj PS II, sportovní obuv, přilba pro požární sport, zásahové 

rukavice lze i pro technický zásah, které budou po celou dobu pokusu nasazeny na ruce           

                                           

 

 

Nářadí: dodá pořadatel 

 

 

Startování: závodníci budou startovat jednotlivě v pořadí, které určí pořadatel po prezenci 

závodu. Jako první bude soutěžit kategorie muži nad 35 let. 

 

Protesty: každý soutěžící může podat protest, pouze týkající se svého soutěžního pokusu.   

Nelze podat protest na výkon jiného závodníka. Protest se podává do 10 ti minut od ukončení 

pokusu u hlavního rozhodčího  

 

 

Příprava: každý soutěžící má cca 5 min. na přípravu (balení hadic atd.)  

 

 



 

 

 

Hodnocení: rozhodující je naměřený čas, který se počítá od vydání povelu ke startu až po   

proběhnutí cílem. Hodnotí se i přesnost splněných úkolů. Za každý částečně splněný nebo 

špatně splněný úkol se k výslednému času připočte 20 vteřin, za každý nesplněný úkol se 

k výslednému času připočte 60 vteřin. 

Všem závodníkům bude před startem umožněno projít si celou trasu závodu, kde jim bude 

upřesněno a vysvětleno provedení jednotlivých úkolů.   

 

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy 

schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012. 

 

 
 
 

Popis závodu: závodníci musí překonat čtyři cca. 60 ti metrové úseky, které jsou seřazeny 

vedle sebe (člunkově), kdy v každém úseku musí splnit stanovené úkoly. Časový limit pro 

pokus je 12 minut. 
 

 

1. úkol: muži: roztažení 6 ks hadic B 75 o délce 20 m ( 3x2 ks)  

                ženy a dorost: roztažení 4 ks hadic B 75 o délce 20 m ( 2x2ks) 

 

2. úkol: muži: přenesení barelu s vodou 25 l 

             ženy a dorost: přenesení nádoby s vodou 10 l 

 

3. úkol: muži:  50 úderů palicí v hammer boxu 

              ženy a dorost:  25 úderů palicí v hammer boxu 

 

4. úkol: muži: smotání hadice 2 ks B 75, o délce 20 m 

             ženy a dorost: smotání hadice 1 ks B 75, o délce 20 m 

 

5. úkol: převalování pneumatiky  

               

6. úkol: rozvinutí 2 ks hadic C 52 s napojením na rozdělovač 

                

7. úkol: průlez tunelem 

 

8. úkol: překonání překážky s oknem 

 
Pořadatel si vyhrazuje změnu či doplnění úkolů v jednotlivých úsecích.  
 

 

Registrace závodníků přes portál www.pozarnisporty.cz  

 

Uzavírka přihlášek je 17. září 2022 v 09:30 hod.     

 

 

Kontaktní osoba: 

 

René  S á d o v s k ý 

tel: 777 186 646 

email :  sadovsky.r@gmail.com 

http://www.pozarnisporty.cz/

