
    PUTOVNÍ PROUDNICE SDH HARTINKOV 
(místní pravidla soutěže 2020) 

Soutěžní disciplína : Požární útok 

 

Kategorie : muži, ženy  

7 členná družstva s možností zastoupení 1 muže u družstev žen (mimo funkce obsluha rozdělovače).  

Veteráni – věk 40 let 

Podmínkou je platné členství každého účastníka v SH ČMS /zodpovídá vedoucí družstva/.  

Výpomoc /hostování/ -  povoleni max 2 startující z jiného sboru. Vypomáhat může každý závodník  jen jednou.  

 

Vybavení :  

 1. PS 8 - bez úprav /nástavec ano/  

 2. 3 ks savice 110 mm - dodá pořadatel 

 3. 1 ks sací koš - dodá pořadatel    

 4. 2 ks hadice B - rozměry dle ČSN, každé družstvo svoje vlastní 

 5. 1 ks rozdělovač  - každé družstvo vlastní 

 6. 3 x 2 ks hadice C - rozměry dle ČSN, každé družstvo svoje vlastní 

 7. 3 x proudnice - rozměry dle ČSN, dodá pořadatel 

 8. Ochranná přilba  - dle ČSN, každé družstvo svoje vlastní 

 9. 3 x montážní klíč  

10. Pracovní hasičský oděv  

11. Pevná pracovní obuv se doporučuje – kotníčková (kanady apod. = stažený kotník). Dodržení tohoto bodu = 

zvýhodnění při startu. Kontrola na startu. 

Provedení požárního útoku : Každé družstvo  má 2 pokusy, (započítá se lepší čas). PS nastartovaná, sání 

z přírodního zdroje (savice při startu uloženy na zemi), rozhazování hadic v nestandartním  terénu /za rozhazování se 

považuje uchopení hadic ve smotaném stavu,  jejich nadzvednutí a rozhození, spojení nesmí proběhnout na základně/. 

Čas bude změřen po svržení posledního z určených terčů (každý proud svůj terč). Rozpojení všech spojů až  na pokyn 

rozhodčího = bílý praporek.  

Porušení pravidel při provedení pož. útoku = časová penalizace 5 vteřin /odpojený koš po ukončení útoku, svržení 

jiného terče, roztahování hadic apod./ - jednotlivé penalizace se sčítají.  

Po ukončení pož. útoku  zajistí každý sbor okamžité odklizení hadic ze závodní dráhy. 

Protest :    

Podává vedoucí družstva hlavnímu  rozhodčímu do 5 minut po ukončení pož. útoku a zaplacení  kauce /100 Kč – 

vrací se jen při uznaném protestu/. Za ukončený útok se považuje vyhlášení dosaženého času hlasatelem. 

Protest se podává pouze proti poškození vlastního družstva a proti účasti  jiného soutěžícího v soutěži. 

Upozornění : Pořadatel má při zahájení soutěže právo na změnu pravidel, vybavení, počtu pokusů apod.  

                                                              

Ocenění : Poháry za první, druhé a třetí místo, ostatní  pořadí - diplom 

                 Pro vítěze včech kategorií družstev – finanční prémie v hodnotě 3000 Kč  

 

Hlavní vítěz : družstvo, které dosáhlo absolutně nejlepšího času ve všech kategoriích – získává do dočasného držení 

hlavní pohár – Putovní proudnici SDH Hartinkov.  
(Přihláškou k soutěži potvrzuje každý účastník, že v případě získání putovního poháru, tento vrátí do 30.6. 

následujícího roku. Absolutní vítěz je automaticky zván na další ročník.) 

 

Doplňková soutěž jednotlivců  – běh na 100 m s překážkami ,, HARTINKOVSKÁ STOVKA“  

- klasické hasičské překážky stejné jako v pož. sportu - použité v terénu a v uvolněných pravidlech 

- pro vítěze pohár a za první tři místa finační prémie pro obě kategorie /500, 300, 100 Kč/  

- podmínkou je platné členství každého účastníka v SH ČMS 

Hartinkovská stovka – pravidla 

 

1. Překonání bariéry 

2. Překonání kladiny s hadicemi a seskok za čarou 

3. Při proběhnutí cílem s připojenou proudnicí musí být hadice spojené a napojené na rozdělovač 


