
Sbor dobrovolných hasičů v Mnichovicích 

vydává 

K zabezpečení hasičské soutěže v požárním útoku u příležitosti 115. výročí založení 

PROPOZICE KE KONÁNÍ SOUTĚŽĚ 

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Pořadatel a organizátor soutěže: SDH Mnichovice 

2) Soutěž se bude konat 1.6.2019 na fotbalovém hřišti 

3) Soutěž otevřená pro kategorie: Muži PS12, Muži PS8, Ženy PS12, Ženy PS8, Děti PS12 

4) Prezence účastníků hasičské soutěže je do 11:00 hod. a nástup družstev a oficiální zahájení soutěže je ve 

12:00 hod. 

5) Závazné přihlášky přijímají členové SDH Mnichovice 

 

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

1) Soutěž se nekoná podle pravidel požárního sportu 

2) Soutěžní disciplína – požární útok (počet pokusů bude upřesněn na místě podle počtu přihlášených 

družstev, v případě více pokusů se do celkového pořadí bude počítat součet časů) 

- Každé soutěžní družstvo staví maximálně sedm soutěžících 

- Hodnotí se splnění disciplíny a dosažený čas 

3) Start požárního útoku bude proveden při čerpadle v chodu 

4) Soutěžní družstva budou nastupovat k útoku předem zarezervovaném pořadí nebo podle vylosovaného 

pořadí (děti, ženy, muži) 

5) Příprava na platě je stanovena max. 5 minut 

6) Celé přívodní vedení musí být spojeno po jeho vytažení z kádě 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy ustanovení v den konání soutěže.  

C) VÝZBROJ 

 

1) V kategoriích ženy a muži 

- 1 ks přenosná stříkačka PS8 nebo PS12 

- 2 ks savic – 2,5 m dlouhé o průměru 110 mm se šroubením, jsou povoleny „O“ kroužky 

- 1 ks sací koš o průmětu 110 mm se zpětnou klapkou 

- 2 ks tlakových požárních hadic „B“ o délce min. 19 m, o šířce ploché hadice min. 113 mm 

- 1 ks rozdělovač 

- 4 ks tlakových požárních hadic „C“ o délce min 19 m, o šířce ploché hadice min. 79 mm 

- 3 ks klíče na spojky (nejsou nutné) 

- 2 ks proudnice – na všech spojkách jsou povoleny pojistky 

2) V kategorii děti bude upřesněno podle počtu přihlášených týmů 

 

D) VÝSTROJ 

 

Celé družstvo má jednotný oděv (stejnokroj), pevná obuv nebo sportovní obuv. Ve všech kategoriích musí 

mít soutěžící přilby. 

 

Při nesplnění některého ustanovení nebude soutěžícímu povolen start. 

 

V Mnichovicích dne 17.4.2019                

                                                                Pavel Šťastný 
                                 Velitel SDH Mnichovice 

          


