
Pravidla okrskové soutěže se strojem PS8

Použitý materiál:

- 1 ks přenosná motorová stříkačka PS8
- 4 ks savic 1,6 ± 0,05 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití 
těsnících "O" kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku 
šroubováním
- 1 ks sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem nebo klapkou ovládanou z vnější strany
- 2 ks tlakových požárních hadic (dále jen "hadice") B, průměru 75 mm po celé délce, 
izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm
- 1 ks třícestný rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem
- 4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice 
C min. 79 mm
- 2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,l mm, maximální délky (včetně 
půlspojky) 450 mm

      Mohou být použity motorové stříkačky schváleného typu na kterých nesmí být prováděny 
žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce a technickým podmínkám výrobce. Je 
povoleno použití savicového nástavce nebo přechodu pevně našroubovaného na sacím hrdle 
motorové stříkačky, závity nástavce nebo přechodu musí odpovídat pravidlům. (2,5 závitu)

Příprava pokusu:
     Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví 
do přívěsného vozíku dodaného pořadatelem (neprodleně po ukončení pokusu 
předcházejícího družstva).

Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově 
prováděna po skončení pokusu.

Provedení pokusu:

1. Požární útok provádí maximálně 7 členů  a minimálně 5 členů soutěžního družstva, 
kteří běží na signál startéra od startovní čáry /celé družstvo od jedné startovní čáry. 
Soutěžící se nesmí dotýkat rukama ani nohama startovní čáry ani prostoru dráhy za 
ní./ k přívěsnému vozíku, kde vyjmou a přemístí motorovou stříkačku na základnu a to 
tak, že v úseku, který je vytýčen předními madly motorové stříkačky se nebude žádný 
z členů soutěžního družstva, který provádí přemístění motorové stříkačky, pohybovat. 
Členové družstva se vyzbrojí materiálem a vytvoří požární vedení, které se sestává z 
koše, 4 ks savic, motorové stříkačky, 2 ks hadic „B“, rozdělovače a 4 ks hadic „C“ a 2 
ks proudnic.

2. Motorová stříkačka není nastartovaná před odstartováním družstva. 
3. Všechen materiál je uložen v přívěsném vozku libovolně.
4. Doba na přípravu základny je 5 minut od vyzvání rozhodčím.
5. Spojky savic a hadic mohou být dotaženy ručně nebo za pomocí hákových klíčů.
6. Ústroj: Jednotná pro celé družstvo - pracovní stejnokroj nebo sportovní úbor dle 

pravidel požárního sportu, obuv v družstvu jednotná, /nesmí být použity kopačky a 
tretry /.Všichni členové družstva musí mít přilby už v době přípravy základny.

7. Soutěže se smí zúčastnit členové a členky SDH, starší 15 let.



8. Ostatní (podání protestu,nesportovní chování apod.) nutno řešit dle propozic požárního 
sportu.

Neplatnost pokusu:

1. Není-li  sací  koš  našroubován  po vytažení  přívodního  vedení  z vody (po  ukončení 
pokusu) a celé přívodní vedení není po ukončení pokusu sešroubováno. Je-li přívodní 
vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího.

2. Překročí-li  v  průběhu stříkání  do terčů  kterýkoli  soutěžící  čáru  stříkání  nebo se jí 
dotýká.

3. Pomůže-li druhý proud při stříkání do terče.
4. Použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívějšímu spojení signalizace 

terčů.
5. Nesplní-li dobu stanovenou na přípravu pokusu.
6. Nedokončí-li člen soutěžního družstva pokus s předepsanou výstrojí nebo výzbrojí.
7. Pokračuje-li člen soutěžního družstva aktivně v provádění pokusu bez ochranné přilby.
8. Dvakrát provedený předččasný start soutěžního družstva
9. Nesplní-li materiál  použitý při pokusu při kontroloním měření požadavky stanovené 

těmito pravidly.
10. Je-li pokus proveden jinak než je stanoveno těmito pravidly.

Organizační ustanovení:

Družstvo smí být při nedostatku soutěžících doplněno max. 2 členy z řad vlastního nebo 
jiného SDH. 





P Ř I H L Á Š K A
do soutěže „O pohár starosty okrsku č.1 Pelhřimov se strojem PS8“

přihlašuje SDH…………………………………………………….……….   ( organizace )

označení družstva………………………………………………………..…   ( př. SDH obec I., II. )

v kategorii:    MUŽI ,
    

ŽENY,

    MH

                 
k plnění disciplíny:   požární útok

Příjmení a jméno závodníka Datum
narození

Číslo 
postu

podpis Poznámka **

1.
2.
3.
4. 
5.
6.
7. strojník

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.

Řidič:*** ……………………………………
   (příjmení a jméno)

Vedoucí družstva:***.....................................…   Doprovod družstva:***……...............................………
                                     (příjmení  a jméno)             (příjmení a jméno)       

        
 

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

Poznámky:  
 Nehodící škrtněte.
** V poznámce se uvede zda závodník nastupuje za druhé družstvo sboru.
*** V případě účasti více soutěžních družstev z jednoho sboru jsou tyto osoby společné pro všechna družstva.



Protest

Proti rozhodnutí rozhodčího*          Proti účasti jiného soutěžícího*          Proti výsledkům*

Jméno a příjmení :……………………………………. SDH: ……………………………

Text protestu:

Čas předání protestu:…............. Podpis protestujícího: ………………..

Vyjádření  k protestu:

Čas předání  vyjádření:……………… Podpis rozhodčího: ………………………

Odvolání č. 1:

Čas předání odvolání: ………………. Podpis protestujícího: ……………………

Vyjádření  k odvolání:

Čas předání vyjádření k odvolání: ……….. Podpis rozhodčího: ………………………

Odvolání č. 2:

Čas  předání odvolání:…………… Podpis protestujícího: ……………………

Vyjádření  k odvolání:

Čas předání vyjádření k odvolání: ………… Podpis rozhodčího: ……………………

* Nehodící   škrtněte
Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost. 


