
P R O P O Z I C E 

 

20. ročníku 

 

soutěže hasičských družstev o pohár SDH Šťáhlavice 

 

 

 

Datum konání soutěže: 15. 6. 2019 

Místo konání: Šťáhlavice – louka u řeky mezi kozelským mostem a železnou 

lávkou na Hájek 

 

Kategorie:   Muži, ženy 

1. Disciplína („povinná“): Soutěž hasičských družstev „o pohár SDH Šťáhlavice“ 

2. Disciplína („dobrovolná“): Soutěž o ceny SDH Šťáhlavice 

 

Časový plán soutěží: 

   

12:00  Příjezd a prezentace soutěžních družstev 

13:00  Ukončení prezentace - nástup soutěžních družstev 

13.15  Zahájení soutěže  

cca 18.00 Zakončení soutěže 

21.00  Začátek rockové zábavy – skupina Sifon ROCK+ bývalí členové (dle lidí a    

                        počasí konec v cca 02.00 h. 

Propozice a organizace soutěže družstev „o pohár SDH Šťáhlavice“:  

 

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku bude provedena podle Směrnice hasičských 

soutěží, vydané SH ČMS v aktuálním znění, s následujícími doplňky a změnami: 

 Kategorie budou dvě – muži a ženy. Výsledky a ceny budou vyhlášeny pro každou 

kategorii samostatně.  

 Soutěž bude probíhat střídavě ze dvou základen dle startovního pořadí, které bude 

určeno podle pořadí přihlášení a zapsání u pořadatelů. Všechny kategorie poběží 

smíšeně dle startovního pořadí. 

 Nebude použit přetlakový ventil. 

 Před zahájením útoku může být motorová stříkačka nastartována. 

 Dopravní vedení pro obě kategorie bude tvořeno pouze dvěma hadicemi “B“. Hadice 

musí být o rozměrech C52 a B75 mm. 

 Terče budou nástřikové, společné pro obě základny. Měření dosaženého času bude 

prováděno elektronicky. V případě dočasného selhání časomíry bude družstvo útok 

opakovat. 

 Čas na přípravu základny je 5 minut. Značky pro rozdělovač a hadice mohou být 

rozmístěny až v době přípravy na základně členem družstva. 

 Nádrž s vodou nebude doplňována. 

 Případné protesty se podávají písemně u stánku rozhodčích do 10 min. po skončení 

daného útoku se zálohou 500,- Kč. Ta se v případě uznání protestu družstvu vrátí. 

 Soutěž bude probíhat dvoukolově, výsledné časy se sčítají. Při větším počtu družstev, 

špatném počasí či jiných nepředvídatelných vlivech si vyhrazujeme možnost zvolit i 

jiný průběh soutěže – bude upřesněno na nástupu. 

 Výsledky této disciplíny jsou započítávány do ligy 9 okrsku. 



Propozice a organizace doplňkové soutěže o pohár starostky SDH Šťáhlavice: 
 

Soutěž bude provedena podle shodných pravidel jako předchozí soutěž „o pohár SDH 

Šťáhlavice“, s následujícími doplňky a změnami: 

 Kategorie bude pouze jedna – družstva mohou tvořit muži i ženy v libovolných 

kombinacích.  

 Soutěž se poběží jednokolově. 

 Během útoku bude na základně pouze stroj, savice, koš, rozdělovač a proudnice 

 Všechny hadice stočené do kotouče budou umístěny 5 m od startovní čáry mezi 

základnou a startovní čárou 

 Registrace soutěžících bude uzavřena po ukončení prvního kola soutěže „o pohár SDH 

Šťáhlavice“. Startovní pořadí bude určeno podle pořadí přihlášení. 

 Pokud by došlo k zapůjčení stejného soutěžícího do vícero družstev,musí s tím 

souhlasit ostatní zúčastněná družstva. 

 Výsledky této disciplíny nejsou započítávány do ligy 9. okrsku. 

 

 

 

Účastníci ani jedné ze soutěží nejsou pořadateli pojištěni ! 

 

Přihlášky do soutěže:   

 

 Družstva se mohou přihlásit na níže uvedené kontakty, příp. v den soutěže na místě.  

 Startovné ve výši 100,- Kč za družstvo bude hrazeno při prezenci. Startovné pro 

doplňkovou soutěž se neplatí. 

  

Kontakty:   

  Eva Bezděkovská, Šťáhlavice č.p. 190, 332 04  Nezvěstice 

 

email: sdh.stahlavice@gmail.com 

 

mobil: 608 701 436 - Dušan Krňoul 

 602 161 909 - Jan Rous 

 725 648 365 - Jiří Stankovič 

 

mailto:sdh.stahlavice@gmail.com


PŘIHLÁŠKA 

 

Na soutěž:  Soutěž hasičských družstev „o pohár SDH Šťáhlavice“ 

Konané dne: 15. 6. 2019 

Kde: Ve Šťáhlavicích (louka u řeky mezi kozelským mostem a železnou lávkou na Hájek) 

 

Družstvo  

Kontakt  

Kategorie 
(zakroužkujte) 

Muži – Ženy 

 
 

Příjmení a jméno závodníka Přezdívka Datum narození Útok 

   koš 

   savce 

   stroj 

   vedení B 

   rozdělovač 

   pravý proud 

   levý proud 

    

 
 

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. 
 
 

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

                                     příjmení a jméno                                             

 

 

 

V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 

                  (razítko a podpis přihlašovatele) 
 

 



PŘIHLÁŠKA 

 

Na doplňkovou soutěž:  Soutěž o pohár starostky SDH Šťáhlavice 

Konané dne: 15. 6. 2019 

Kde: Ve Šťáhlavicích (louka u řeky mezi kozelským mostem a železnou lávkou na Hájek) 

 

Družstvo  

Kontakt  

 
 

Příjmení a jméno závodníka Přezdívka Datum narození Útok 

   koš 

   savce 

   stroj 

   vedení B 

   rozdělovač 

   pravý proud 

   levý proud 

    

 
 

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. 
 
 

 

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

                                     příjmení a jméno                                             

 

 

 

V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 

                  (razítko a podpis přihlašovatele) 
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