
 

Propozice a upřesnění pravidel pro: 

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

„O POHÁR JIHOČESKÝCH TÝDENÍKŮ“ 
 

Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Ing. Ivana Radosty 

 
Místo konání:  přírodní koupaliště Pytlák,  39901 MILEVSKO  

Datum konání: 26.7.2019 
Organizátor: Racing Rescue z.s. J.A. Komenského 1034, 399 01 MILEVSKO  

 

 
Časový harmonogram: 

Příjezd a prezence družstev                                                   19.00 - 20.50.hodin  

Brífink rozhodčích a vedoucích družstev – losování pořadí 20.50 – 21.00 hodin 

Nástup soutěžících družstev cca                                              21.00 hodin  

Zahájení soutěžních pokusů cca                                              21.30 hodin  

 

(Organizátor soutěže si v rámci úspory času vyhrazuje právo změny časového harmonogramu u 

nástupu a zahájení soutěže, max. - 30min. Zaprezentovaná družstva na místě, o tom budou předem 

informována. )  

 

Přihlášky: 

Vedoucí družstev s sebou přivezou vyplněné přihlášky a předloží je u prezence.  

Vyplnění přihlášek je možné rovněž na místě před prezencí.  

Startovné se bude vybírat na místě a to ve výši 250Kč  

Družstva budou startovat dle vylosovaného pořadí  

Losování se bude provádět při nástupu družstev vedoucím družstva  

Soutěže se mohou zúčastnit družstva žen a mužů.  

Přihlášky : e-mailem  soutezmilevsko@seznam.cz  telefon:Lukáš Kouba 775 145 256  

 

Organizace soutěže:  

Velitel soutěže  

Hlavní rozhodčí  

Startér  

Časoměřič  

 

Disciplíny:  

Požární útok 

Základní kategorie:                 ŽENY – MUŽI   

Podkategorie podle kubatury: ŽENY do 1500ccm (bez úprav) 

                                                ŽENY nad 1500ccm   

                                                MUŽI do 1500ccm (bez úprav)  

                                                MUŽI nad 1500ccm  

 

V podkategoriích budou vyhlášena první tři družstva s nejrychlejším dosaženým časem, dále nejlepší 

proudař. 

 

Vyhlášeni v Poháru jihočeských týdeníků budou první tři družstva s nejrychlejším dosaženým časem 

v každé základní kategorii 
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V kategorii ženy nesmí nikdy běžet muž. Pokud ano družstvo poběží mimo soutěž! 

 Půjčení max. dvou závodníků do jednoho družstva je povoleno, ti smí běžet jen za jedno družstvo 

(tzn.,můžou běžet max. 2x vč. svého družstva). V případě porušení tohoto pravidla budou obě nebo tři 

soutěžní družstva vyloučena z hodnocení soutěže. Toto zapůjčení bude písemně zaznamenáno 

pořadatelem včetně jmen. Pro lepší orientaci pořadatele budou půjčení soutěžící startovat ve svých 

domovských dresech – pracovním stejnokroji  

 

Minimální věk soutěžícího 15let! 

 

 

 

Technické podmínky: 

Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze 

schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) 

Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Není 

povolena zábrana na chladiči pro držení savic. Klíč na volno se povoluje.  

 

 Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Ejektory nejsou povoleny.  

 

Útočné vedení každý proud 2x "C42" - plošná šířka min. 65 mm, délka 20 m v toleranci 1m 

Dopravní vedení 2x"B65" - plošná šířka min. 100 mm, délka 20 m v toleranci 1m. 

 

Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. 

Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Po ukončení požárního útoku musí být sací vedení 

spojeno závitovým spojem. Redukce savicového šroubení je povolena. Sací vedení musí být po 

dokončení pokusu kompletní a funkční.  

 

Koš s funkční klapkou a kovovým výpletem (ocelové struny se nepovažují za kovový výplet) 

umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše. 

 

Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího 

vedení, savice musí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo 

mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.  

 

Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.  

 

Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro 

snazší způsob nošení (T a podobné úpravy jsou zakázány). Za rozdělovač s funkčními uzávěry se 

považuje i rozdělovač s otočenými pákami. 

 

Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 - 13 mm. Před útokem má rozhodčí na základně 

právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole. Kontrolu měření výstřikové hubice provede 

rozhodčí pod dohledem zástupce soutěžního družstva. Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. 

Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Žádný jiný závodník 

se nesmí dotknout proudnice kromě proudaře !!! Překročení této čáry bez ohledu na to, zda bylo či 

nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný.  

 

Mezi ozuby půlspojek musí projít šablona na měření spojek (plech 0,6 mm). Toto provede rozhodčí 

před odesláním soutěžících na startovní čáru. V případě, že se rozhodčímu šablona mezi ozuby půl 

spojek nevejde, má soutěžící právo si spoj opravit pouze v čase přípravy základny, a na vyzvání 

rozhodčího !!! 

Rozhodčí odchází ze základny poslední 

 

 

 



Provedení disciplíny: 

Příprava základny- Čas na přípravu základny 5 minut vč. odchodu na startovní čáru a kontroly 

základny rozhodčím. Čas na přípravu základny je po dohodě a jednohlasném souhlasu všech 

soutěžních družstev možný zkrátit. 

- soutěžní pokus se provádí na jedno naplnění kádě bez dalšího doplňování během pokusu. 

- terče sklopné elektronické s elektronickou časomírou  

- stroj nastartován  

-do celkového počtu 15 družstev (počítají se obě základní kategorie Ž+M ) se soutěž koná 

dvoukolově, tzn. každé soutěžní družstvo absolvuje dva soutěžní pokusy (počítá se lepší čas 

dokončeného soutěžního pokusu)  

- nad 15 družstev se soutěž koná jednokolově + finálový rozběh nejlepších tří družstev všech 

kategorií.  

Pořadí finálových rozběhů bude stejné jako v základním kole  

 

Startovací procedura: 

Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!", výstřel. Po povelu "Na místa, připravte 

se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" se nesmí 

žádný soutěžící stojící na startu ani pohnout a následuje startovní výstřel. Porušení tohoto pravidla se 

posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, 

pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno 

startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou 

Vždy bude přítomen hlavní rozhodčí druhý hlídající ulité starty 

 

Ústroj: 

Pracovní stejnokroj nebo sportovní oblečení jednotné pro celé družstvo (s výjimkou propůjčených 

soutěžících).  

Ústroj musí přesahovat kotníky. Kraťasy ani tříčtvrťáky nejsou povoleny. Povolen dres s krátkým 

rukávem (u startujících nerozhoduje, zda mají u dresů krátký nebo dlouhý rukáv v rámci jednoho 

družstva).  

Obuv povoleny jsou - povolena sálová obuv, turfy a tretry. Zakázány jsou kopačky! Obuv nemusí být 

jednotná (sportovní + pionýrky + kanady aj.). Opasek lehký o šířce min 

40 mm. Ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolená. 

 

Protest -kauce  1000Kč v případě neuznání protestu připadá tato částka do pokladny organizátora  

 

Upozornění -před a během soutěže je zakázaná konzumace alkoholu a jiných omamný látek všem 

soutěžícím  

-občerstvení zajištěno  

 

Úprava těchto pravidel je možná před zahájením soutěže při brífinku rozhodčích s vedoucími 

družstev a to pouze v případě jednohlasného souhlasu všech zástupců soutěžních družstev.  

O případných změnách budou všichni soutěžící vyrozuměni při nástupu před zahájením soutěže.  

 

 

 

V Milevsku dne 1.7.2019  

Schválil: Lukáš Kouba – velitel soutěže 

 


