
 Netradiční kamenský útok – propozice 

pořadatel: SDH Kameničná

datum: 24. července 2021

místo konání: areál hřiště za Veverkovými

prezence: 12:00 – 12:45

zahájení soutěže: 13:00

kategorie: ženy, muži

startovné: 200 Kč/družstvo (hrazeno při prezenci)

soutěžní družstvo:  Za jedno soutěžní družstvo běží sedm členů. Je možné si 
půjčit jednoho závodníka z jiného družstva. Každý závodník může být půjčen 
pouze jednou a musí běžet v dresu svého družstva.

oděv, obuv a výstroj závodníka:  oděv dle Směrnic hasičských sportovních 
soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 
1. 2012, uzavřená obuv (tretry ani kopačky nejsou povoleny), opasek, přilba 

nářadí:

PS 12

2x savice (průměr 110 mm, délka 2,5 m včetně ± 5 cm včetně šroubení)

sací koš (průměr 110 mm, s funkční klapkou)

2x hadice B (průměr 75 mm po celé délce, minimální délka 19 m)

rozdělovač

4x hadice C (průměr 52 mm po celé délce, minimální délka 19 m)

2x proudnice C



soutěžní disciplína a její provedení:

Soutěžní disciplínou je netradiční požární útok. Závodníci si přichystají nářadí na 
základnu. Na její přípravu mají 5 minut. Poté odcházejí do prostoru startu, kde si
vylosují pozici, na které požární útok poběží, a připnou si startovní číslo 
s nápisem odpovídající pozice. Novou pozici si losují všichni z družstva kromě 
strojníka, který běží na své pozici. Poté je netradiční požární útok odstartován.

Netradiční požární útok se běží na 2B hadice a se strojem PS 12 
s přetlakovým ventilem (dodá pořadatel). Sací koš musí být před ponořením do 
kádě našroubován, savice musí být sešroubovány před dokončením pokusu. 
Pokud tato pravidla družstvo nedodrží, pokus se zapisuje jako neplatný. Káď se 
v průběhu pokusu nedoplňuje. Útok proběhne na sklopné terče.

Na trati je vzájemná pomoc závodníků možná, na základně si však 
pomáhat nesmí. Za každé jedno porušení tohoto pravidla družstvo dostane 
penalizaci 20 sekund. Pokud si závodníci vymění své pozice (ať před zahájením 
pokusu, nebo v jeho průběhu), jejich družstvo bude diskvalifikováno.

V případě, že není požární útok dokončen do 2 minut od zahájení pokusu,
je družstvo diskvalifikováno. Nezáleží na času zavodnění stroje. 

velitel soutěže: Michal Kacálek (SDH Kameničná)

hlavní rozhodčí: Petr Zámečník (SDH Žamberk)

kontakt:

Simona Kotyzová: 725 935 409, simca.kotyzova104@seznam.cz

Vladimír Kotyza: 605 766 431, kotyvl@seznam.cz

hasicikamenicna@gmail.com

Přihlášky posílejte nejpozději do 11. 7. 2021.

Soutěž Netradiční kamenský útok proběhne v souladu s platnými nařízeními 
vlády.



Po dohodě s ostatními týmy má pořadatel právo na změnu pravidel.

Podle počtu přihlášených družstev a po dohodě s ostatními týmy je možné 
zaběhnout dva pokusy.


