
SDH Polička Vás zve na 

20. ročník Poličské pohárové soutěže v požárním sportu dětí 

konané 25. června 2022 na hasičské zahradě v Poličce 

zařazené do Okresní ligy Svitavska mladých hasičů v požárním útoku 

Časový harmonogram: 

7:50 - 8:30 hod. prezence účastníků  

8:30 hod. porada vedoucích a rozhodčích  

8:45 hod. nástup  

9:00 hod. zahájení disciplín  

Soutěžní disciplíny:  

Požární útok:  

Disciplína bude prováděna dle Směrnic hry Plamen včetně všech platných dodatků s následujícími 

upřesněními: v požárním útoku budou pro obě kategorie sklopné terče a dospělý strojník stejný pro 

všechna družstva i kategorie (vlastní strojník se nepřipouští). Povolené je sání přes vývěvu nebo nalévání, 

ne senomet. V případě nenalití strojník zavodní čerpadlo vývěvou. Materiál si družstva přivezou vlastní 

(včetně proudnic), jednotný bude PS12 s přetlakovým ventilem. Každé družstvo má k dispozici 2 pokusy 

ze dvou soutěžních stavů. Náběh k jedné ze základen má asfaltový povrch, povrch kolem základny tvoří 

zámková dlažba s odvodněním, zbytek dráhy tráva. Použití treter (kategorie starší) je na uvážení 

vedoucích družstva. Při výměně stroje z důvodu poruchy se již provedené pokusy nebudou opakovat. 

❑ požární útok kategorie přípravka1 – na přípravu i provedení pokusu mohou být přítomni dva vedoucí. 

Pomohou s přípravou pokusu a mohou jako doprovod běžet vedle dětí při pokusu. Při provádění pokusu 

nemohou vedoucí do provádění disciplíny nijak zasahovat. 

❑ požární útok kategorie mladší1 Putovní pohár starosty města Poličky 

- Poslední vítěz: SDH Hradec nad Svitavou 

❑ požární útok kategorie starší1  Putovní pohár MiP 

- Poslední vítěz: SDH Bystré 

Prosíme poslední vítěze o přivezení putovních pohárů. 

Přebor jednotlivců:  

Disciplína bude ve všech kategoriích prováděna dle Směrnic hry Plamen včetně všech platných dodatků. 

V případě velkého počtu přihlášených závodníků bude probíhat pouze 1 pokus (upřesní se na místě). 

Překážky dodává pořadatel, nářadí si závodník přinese vlastní, použití koncovek typu ROTT je 

pro kategorii starší povoleno. V závodu je možné v kategorii starší startovat s tretrami, překážky pro jejich 

použití jsou upraveny, povrch trati tráva. Výsledky soutěže se nezapočítávají do celkového hodnocení 

družstev. Soutěž není schválena pro získání výkonnostních tříd. 

❑ přebor jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami Cena firmy VAMDUM v kategoriích starší chlapci 

a starší dívky  

❑ přebor jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami – Cena starosty SDH Polička, kategorie mladší 

chlapci a mladší dívky  

 
1 Věkové kategorie dle Směrnice hry Plamen, platnost od 1. 9. 2016: mladší do 11 let (ročníky 

narození 2011 a mladší), starší do 15 let (ročníky narození 2007 a mladší). Přípravka: 3–6 let 

(ročníky narození 2016 až 2019) 
 



Cena dráčka Doda:  

Disciplína bude prováděna dle níže popsaných pravidel. Závod je určen pro nejmenší děti a to v kategorii 

školák 6 až 8 let (děti, které v roce 2022 dosáhnou max. 8 let – ročníky narození 2014, 2015) a předškolák 

do 6 let (děti, které v roce 2022 dosáhnou max. 6 let – ročníky narození 2016 a mladší). Chlapci a dívky 

jsou hodnoceny dohromady. Nářadí je možné si zapůjčit.  

 

 

 

Startovné: bude hrazeno při prezenci ve výši 200 Kč za družstvo + 20 Kč za každého přihlášeného 

startujícího v běhu na 60 m s překážkami 

 

Členské průkazy dětí se předkládají u prezence 

 

Startovní pořadí družstev pro útoky a přebor jednotlivců bude určeno předem. 

 

Stravování zajištěno v areálu zahrady, k dispozici budou teplá i studená jídla, nápoje, dobroty…  

 

Přihlášky:  

Online přihláška na adrese: https://forms.gle/Hxdhhc9hbNEQBnFNA  

Vyplňte prosím nejpozději v úterý 21. června 2022  

Kontaky:  Štěpán Vlček, tel. 731017373 

Libor Hlavsa, tel. 605 147 599 

e-mail: sdh.policka@gmail.com  

 

 

Pravidla pro Cenu dráčka Doda:  

Výstroj:  

Přilba, oblečení dle směrnice hry Plamen  

Nářadí:  

Vlastní nebo lze zapůjčit bez nároku na protest  

Provedení:  

Dráha je obdobná s dráhou pro štafetu požárních dvojic s tím rozdílem, že desetimetrová hadice C52 

(stuhy povoleny) a štafetová proudnice C52 jsou postaveny na startovní čáře vedle soutěžícího 

a vzdálenost hydrantového nástavce od startovní čáry je 10 m, další dle Směrnic.  

Po povelu startéra soutěžící vybíhá s nářadím k hydrantovému nástavci, kde odloží proudnici, hadici 

rozhodí, připojí na hydrantový nástavec a na její druhý konec připojí proudnici. Hadici rozvine 

a s proudnicí ji odloží za vyznačenou čáru. Oběhne metu a při zpáteční cestě přeloží nataženou hadici, 

u nástavce odpojí hadici a proudnici, kterou položí vedle nástavce, a vrátí se smotat hadici. Po dokončení 

smotání hadice vezme do druhé ruky proudnici a s nářadím běží do cíle. Nářadí se neodkládá na startovní 

čáru, ale za ni. 

Hodnocení:  

Hodnotí se nesvinutí hadice do úrovně hydrantového nástavce nebo nesprávné svinutí 5 trestnými 

sekundami, které se připočítávají k výslednému času. Nesprávné svinutí dle Směrnice hry Plamen. 
 

Prosíme o delegování rozhodčích. Budeme rádi za každého zájemce, který by nám pomohl 

s rozhodováním disciplín. Prosíme o nahlášení případných zájemců předem na výše uvedený 

e-mail. Děkujeme. 

 

https://forms.gle/Hxdhhc9hbNEQBnFNA

