
Propozice okresní soutěže Pohár starostky OSH Kolín 

pro rok 2020 

 
K zabezpečení okresní soutěže O pohár starostky OSH 

 
v y d á v á m  toto ustanovení 

 
I. Všeobecná ustanovení: 

 
1) Pořadatelem okresní soutěže Pohár starostky je SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Kolín a SDH Sendražice 

 
2) Soutěž bude provedena dne 6. září 2020 v SENDRAŽICÍCH na fotbalovém hřišti 

 
3) Soutěž je otevřená pro kategorie družstev mužů a žen SDH registrovaných na OSH Kolín  

 
4) Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií: 

 
a) Kategorie družstev mužů a žen SDH s požární stříkačkou PS 12 o obsahu max.  1500cm3 
b) Kategorie družstev mužů a žen SDH s požární stříkačkou bez omezení výkonu  
 
Přihlášky do soutěže budou zaslány na adresu:   SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Kolín,   

               Plynárenská 671 
               280 02 Kolín IV           
 případně elektronicky na adresu:    sh.kolin@c-box.cz 

  
 Termín uzávěrky přihlášek:                   28. srpen 2020 
 
 Přihláška, zaslaná elektronicky, nemusí být potvrzena razítkem a podpisem, potvrzenou přihlášku odevzdá družstvo při    
 prezenci v den konání.  
 

5) Za účast na soutěži nebudou poskytovány refundace mezd a propláceno cestovné 
 
6)  Rozlosování soutěže bude provedeno před zahájením soutěže. 
 
7)    Startovné 200 Kč za soutěžní družstvo bude zaplaceno při prezenci   
 
8)   Stravování účastníků a ceny do soutěže zajistí OSH Kolín. 
  
 Poukázky pro vítěze v obou kategoriích mužů a žen: 

1. místo - poukázka v hodnotě 3.000 Kč do Požární bezpečnosti, s. r. o. 
  2. místo - poukázka v hodnotě 2.000 Kč do Požární bezpečnosti, s. r. o. 
  3. místo - poukázka v hodnotě 1.000 Kč do Požární bezpečnosti, s. r. o. 

 
II. Technická ustanovení: 
            

1) Soutěž proběhne dle „Pravidel požárního sportu" , „Směrnic hasičských soutěží“ a „Vzorových propozic PS“. 
 

2) Soutěžní disciplína: požární útok - 2 pokusy, na dvou základnách (každý pokus na jiné), nástřikové terče 10l 
 

3) Soutěžní družstvo je sedmičlenné + náhradník + vedoucí družstva + řidič (max. 10 osob) 
 

4) Za zdravotní stav soutěžících zodpovídá vysílající organizace   
 

5) K provedení disciplín musí být soutěžící vybaveni a vyzbrojeni vlastním materiálem dle Pravidel požárního sportu  
 

6) Start požárního útoku bude proveden při čerpadle v chodu nebo klidu 
 

7) Kontrola technických parametrů nářadí použitého při soutěži bude provedena namátkově v průběhu soutěže 
 

8) Kontrola totožnosti závodníků bude provedena namátkově a to podle OP + členského průkazu při prezenci 
 

9) Družstvo mužů může být doplněno  o závodnici/ce ženu/ženy, doplnění družstva žen muži není povoleno.  
 

10) U PPS se povoluje čtyřsvodový výfuk, povolen plastový i kovový sací koš, savicový nástavec se povoluje 
 

11) Povrch dráhy je přírodní tráva. 

mailto:sh.kolin@c-box.cz


 
III. Provedení disciplíny a rozsah soutěže 
 
     Požární útok: 
              -   každé soutěžní družstvo má dva pokusy 
              - každé soutěžní družstvo staví maximálně sedm soutěžících 
              -              každé družstvo má povolen 1 chybný start, při druhém je pokus neplatný 
              -             o pořadí rozhodne lepší dosažený čas z obou pokusů. V případě shodného výsledku lepších pokusů u dvou či více 
družstev bude přihlédnuto k dosaženým časům v horším pokusu. V případě shodného výsledku OBOU pokusů u dvou či více družstev, 
dělících se o 4. místo a horší, budou družstva vyhodnocena na stejném pořadí. U družstev, dělících se při shodě o umístění na 1. až 3. 
místě, rozhodne o jejich konečném pořadí doplňkový pokus. 
  
     Výzbroj: 
 
 a) kategorie muži 
  - 1 ks přenosná motorová stříkačka PS 12 -  o obsahu max.  1500cm3/ bez omezení výkonu 
  - 2 ks savic, 2.5 m dlouhé, průměr 110mm se šroubením ( popř. 2x 1.6 m pospojené, průměr 110mm se šroubením) 
  - 1 ks sací koš 110 mm se zpětným ventilem 
  - 3 ks tlakových požárních hadic "B" o délce min. 19 metrů, o šířce ploché hadice minimálně 113 mm 
  - 1 ks rozdělovač 
  - 4 ks tlakových požárních hadic "C" o délce min. 19 metrů, o šířce ploché hadice minimálně 79 mm 
  - 2 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí) 
  - 2 ks proudnice 
 
 b) kategorie ženy 
  - 1 ks přenosná motorová stříkačka PS 12 - o obsahu max.  1500cm3/ bez omezení výkonu 
  - 2 ks savic, 2.5 m dlouhé, průměr 110mm se šroubením (popř. 2x 1.6 m pospojené, průměr 110mm se šroubením) 
  - 1 ks sací koš 110 mm se zpětným ventilem 
  - 2 ks tlakových požárních hadic "B" o délce min 19 metrů, o šířce ploché hadice minimálně 113 mm  
  - 1 ks rozdělovač 
  - 4 ks tlakových požárních hadic "C" o délce min. 19 metrů, o šířce ploché hadice minimálně 79 mm  
  - 2 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí) 
  - 2 ks proudnice 
 
IV. Ústroj: 
              
Oděv a obuv musí odpovídat pravidlům požárního sportu.  Každé soutěžní družstvo musí být ustrojeno jednotně. Tretry povoleny. 
 
V. Protesty: 
              
Protesty a vyloučení ze soutěže podle " Pravidel požárního sportu ". Výše kauce protestu je stanovena na 200 Kč 
 
VI. Časový rozvrh soutěže:  
                   

08:00 - 08:30 hod.  prezence soutěžících  
08:30 - 08:45 hod.  porada rozhodčích a vedoucích družstev  
09:00 hod               nástup a zahájení soutěže  
14:00 hod               vyhlášení výsledků a ukončení  

 
     Pořadatelé si vyhrazují možnost posunu časového programu 
 
VII. Ustavení vedení soutěže 
 
      Organizační pracovníci: náčelník štábu - Kamila Havlínová    

    velitel soutěže - Jan Hybler 
   hlavní rozhodčí - zajistí OSH Kolín 
   prezence - Lucie Hyblerová 
   pořadatel - SDH Sendražice 
   technická skupina -  SDH Sendražice  

                  
 
 
V Kolíně dne 13. července  2020                                                      
          Kamila Havlínová v. r. 
                                     starostka OSH Kolín 


