
Propozice  

Okresního kola soutěže v požárním útoku Okres Trutnov 
 

 Okresní sdružení hasičů Trutnov 

pořádá okresní soutěž v požárním sportu družstev mužů, žen SDH Trutnovského okresu 

upraveného jako „Okresní kolo v požárním útoku na stroji FOX 4“ 

 

Soutěž se uskutečni 12.6.2021 (sobota) v Dubenci 

 

Časový harmonogram soutěže: Bude upřesněn po rozlosování družstev dle počtu 

přihlášených 

 7.15 – 7.45 hod   prezence soutěžních družstev 

 8.00 hod          nástup soutěžních družstev 

 8.15 – 8.55 hod   seznámení se  se strojem FOX 4 (obsluha stroje, připojení savice a hadice B) 

 9.00 -    požární útok  MUŽI, ŽENY 

   vyhodnoceni soutěže 30 minut po skončení PÚ 
 

UPOZORNĚNÍ !!!!!!!! 

Na zahájení soutěže nastoupí soutěžní kolektivy v jednotném sportovním úboru a rozhodčí – červené 

sportovní tričko s nápisem ROZHODČÍ. 

Stravování:    bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu 

Doprava:  na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH) 

 

Zdravotní služba: 

OSH Trutnov 
 

Soutěž bude provedena dle Pravidel požárního sportu  (dále jen PPS)  Sbírka interních aktu řízení 

generálního ředitele HZS ČR – částka 10 / 2018 

( www- oshtu –soutěže –soutěže dospělých – Pravidla PS ( 2018) a tech. příloha Pravidel PS (2018) ) 

 

Podmínky pro soutěž: 

Přihlášení bude probíhat elektronicky, nejpozději do 3.6.2021.  Přihláška je umístěna na OSH 

TU aktuality – důležité termíny – 12.6.2021 Okresní kolo PS Dubenec. 

4.6.2021 proběhne rozlosování v kanceláři OSH. 

1. Informace pro závodníky a vedoucí družstev: 

soutěžní družstva: 

- soutěžní družstvo sestává z max. 10 závodníků starších 15. let 

- motorová stříkačka společná FOX 4 

- nelze použít přechod na savice   

- lze použít pojistky proti rozpojení hadic – dle technických podmínek   

- nástřikové terče 

- savice, sací koš a rozdělovač – dle technických podmínek 

- proudnice „C“ si každé družstvo přiveze své 

- 2 pokusy 

- do KK postupují 3 družstva z každé kategorie. 



 

 

2. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. 

Přihlašovatel družstev dále ne přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné 

prostředky PO použité v disciplíně požární útok odpovídají platným Pravidlům požárního sportu a 

platné Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. 

3. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po 

skončení pokusů. 

4. Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši: 

- 500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu 

- 1000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 

- 1500,- při odvolání k odvolací komisi 

- protest se podává pouze písemně dle příloha č.1 

5. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je 

nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

6. Vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen vestou, kterou obdrží u prezence. 

7. Na poradu vedoucích se dostaví pouze vedoucí družstva označený vestou. 

 

 

 

Vedení soutěže 

 

Velitel soutěže:    Čtvrtečka Petr 

Hlavní rozhodčí:     Bc.Hepnar Petr 

 

Rozhodčí disciplín 

    

Požární útok:     Ing. Šeps Jiří  

Časomíra:     KSH KHKR   

Prezence:     Kubíčková Stanislava  

  

  

U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora. 

 

 

 

 
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější 

informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při prezenci a na 

následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být 

důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže. 

 

  

 

 

 
                            Miloslav Bárta 

          starosta OSH Trutnov 

 

 

 

 



Příloha č.1 

Protest 

Proti rozhodnutí rozhodčího* Proti účasti jiného soutěžícího* Proti výsledkům* 

Jméno a příjmení :……………………………………. SDH: …………………………… 

Text protestu: 

 

Čas předání protestu:…............. Podpis protestujícího: ……………….. 

Vyjádření k protestu: 

 

Čas předání vyjádření:……………… Podpis rozhodčího: ……………………… 

Odvolání č. 1: 

 

Čas předání odvolání: ………………. Podpis protestujícího: …………………… 

Vyjádření k odvolání: 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: ……….. Podpis rozhodčího: ……………………… 

Odvolání č. 2: 

 

Čas předání odvolání:…………… Podpis protestujícího: …………………… 

Vyjádření k odvolání: 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: ………… Podpis rozhodčího: …………………… 

 

 

* Nehodící škrtněte 

Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost. 


