
 
Z Á P I S 

z valné hromady okrsku Zahořany 
 v Bořicích 11. 4. 2014 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Příprava okrskové soutěže 
3) Diskuse 
4) Závěr 

 
 
1. Zahájení - p. Dolejš 
 
Přivítání členů sborů, místostarosty OÚ Zahořany p. Koutníka a p. Ouřady z SDH Domažlice. 
Dne 10. dubna se uskutečnilo shromáždění starostů – zúčastnili se p. Dolejš a p. Odvody 
 
P. Kohel tam zdůrazňoval povinnou přípravu jednotek, tzn. Pravidelné námětové cvičení + 40 
hodin školení. Okrskové soutěže se budou moct uskutečnit až do konce června, vítězové 
pojedou na okresní soutěž až v následujícím roce. 
 
Dále byla připomenuta možnost čerpat prostřednictvím obce dotace na hasičinu z MAS 
Pošumaví. 

 
1. Příprava okrskové soutěže - p. Švajner a p. Bače 
 
Sraz družstev je ve 12:30 
Na místě bude stan  
Po soutěži bude následovat kulturní program 
Pro děti jsou připraveny doprovodné soutěže 
Bořice zajistí rozhodčí do Milaveč – nebo za sebe seženou náhradu 
Posečení plochy připraví ZKS Agro do 30.4. 
Překážky jsou v Hříchovicích – SDH Bořice je postaví po posečení 
Přihlášky na soutěž si připraví všechny sbory před příjezdem na soutěž 
Při útoku budou použity elektrické terče 
 
Předpokládaný počet družstev: 
Zahořany Děti 2x Děti voda 0x Ženy 1x Muži 2x 
Stanětice Děti 0x Děti voda 1x Ženy 1x Muži 1x 
Oprechtice Děti 1x Děti voda 1x Ženy 1x Muži 1x 
Hříchovice Děti 1x Děti voda 0x Ženy 1x Muži 2x 
Sedlice  Děti 0x Děti voda 0x Ženy 0x Muži 1x 
Bořice  Děti 2x Děti voda 0x Ženy 1x Muži 1x 
 
Kontakt – Milan Švajner: 724 291 623 
 
 
 



Propozice soutěže: 

PRAVIDLA PRO OKRSKOVOU HASIČSKOU SOUTĚŽ  10.5. 2014 V BOŘICÍCH ve 
13.00 hod 

 

MUŽI 
 
ŠTAFETA – 1 pokus  - příprava 2 minuty  
Oblek – celé družstvo jednotně  - pracovní kalhoty + blůza (triko) 

- sportovní (pracovní) obuv 
- přilba lehká + opasek 

 
1. úsek - překoná bariéru 2x2 m´ 
2. úsek - proskočí oknem nohama napřed 
3. úsek - přenese hasicí přístroj na označené místo (nesmí spadnout) 
4. úsek - uchopí sportovní hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou. Přeběhne kladinu, 
seskočí až z náběhu kladiny, spojí hadice vzájemně a jeden konec připojí k rozdělovači, 
připojí proudnici a pak proběhne cílem.Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího. 
 
 
 
ÚTOK – 1 pokus  - příprava 5 minut, počet členů v družstvu – max. 7 hasičů 
Oblek – celé družstvo jednotně  - pracovní kalhoty + blůza (triko) 

- pracovní (sportovní) obuv 
- přilba zásahová  
 

Sání vody nebude probíhat z kádě, ale přímo z vodního zdroje! 
 
Nářadí  -  motorová hasičská stříkačka 

- 2 ks savice délky 2,5 m´ 
- 1 ks  sací koš 
- 3 ks  hadice B 
- 1 ks rozdělovač 
- 4 ks hadice C 
- 2 ks proudnice 
- 2 ks klíče na spojky savic (nepovinné) 

 
Nářadí bude, na dřevěné základně 2 x 2 m´, poskládáno tak, aby žádná jeho část 
nepřesahovala mimo tuto základnu ( s výjimkou savic). Půlspojky hadic se nesmějí vzájemně 
dotýkat, motorová stříkačka se nesmí startovat v době přípravy na základně. Po nastoupení 
družstva na pokyn rozhodčího strojník nastartuje motorovou stříkačku. Po startu vyběhne 
družstvo ze startovací čáry, provede přívodní vedení včetně sacího koše, dopravní vedení pro 
útočné proudy a nastříká oba terče. Požární útok se považuje za ukončený po nastříkání obou 
terčů – po pokynu rozhodčího (po signalizaci nástřikových terčů). 
Požární útok musí být proveden a ukončen maximálně do 3 minut po startu. Při nesplnění této 
podmínky bude družstvu započítán čas 3 min. 

 
 



ŽENY 
 

ŠTAFETA – 1 pokus 
Oblek – celé družstvo jednotně  - pracovní nebo sportovní oděv 

- sportovní obuv 
- přilba lehká + opasek 

 
 
1. úsek - překoná nízkou překážku  
2. úsek - proskočí oknem nohama napřed 
3. úsek - přenese hasicí přístroj na označené místo (nesmí spadnout) 
4. úsek - uchopí sportovní hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou. Přeběhne kladinu, 
seskočí až z náběhu kladiny, spojí hadice vzájemně a jeden konec připojí k rozdělovači, 
připojí proudnici a pak proběhne cílem.Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího. 
 

 
ÚTOK – 1 pokus  - příprava 5 minut, počet členů v družstvu – max. 7 hasiček 
Oblek – celé družstvo jednotně  - pracovní nebo sportovní oděv 

- pracovní (sportovní) obuv 
- přilba sportovní (zásahová ) 
 

Sání vody nebude probíhat z kádě, ale přímo z vodního zdroje! 
 
Nářadí  -  motorová hasičská stříkačka 

- 2 ks savice délky 2,5 m´ 
- 1 ks  sací koš 
- 2 ks  hadice B 
- 1 ks rozdělovač 
- 4 ks hadice C 
- 2 ks proudnice 
- 2 ks klíče na spojky savic (nepovinné) 

 
Nářadí bude, na dřevěné základně 2 x 2 m´, poskládáno tak, aby žádná jeho část 
nepřesahovala mimo tuto základnu ( s výjimkou savic). Půlspojky hadic se nesmějí vzájemně 
dotýkat, motorová stříkačka se nesmí startovat v době přípravy na základně. Po nastoupení 
družstva na pokyn rozhodčího strojník nastartuje motorovou stříkačku. Po startu vyběhne 
družstvo ze startovací čáry, provede přívodní vedení včetně sacího koše, dopravní vedení pro 
útočné proudy a nastříká oba terče. Požární útok se považuje za ukončený po nastříkání obou 
terčů – po pokynu rozhodčího. 
Požární útok musí být proveden a ukončen maximálně do 3 minut po startu. Při nesplnění této 
podmínky bude družstvu započítán čas 3 min. 

 
 
 
 
 



DĚTI 
Věk dětí do 15-ti let k 10.5.2014 
Oděv a obuv sportovní. 

ŠTAFETA – 1 pokus 
Štafeta se skládá z 9-ti úseků, každá člen štafety smí provést max. 2 úseky. 
Od startovní čáry bude ve vzdálenosti 1 m´ umístěno nářadí pro jednotlivé úseky štafety. 
Od nářadí bude ve vzdálenosti 4 m´ umístěna lavička, za lavičkou další 4 m´ rozdělovač. 
Na konci štafety ve vzdálenosti cca 40 m´ od startovací čáry bude cílová čára. 
Soutěžící budou při ukončení disciplíny seřazeni za touto cílovou čárou. 
 
1. a 5.  soutěžící vezme hadici C přeběhne lavičku, hned za rozdělovačem hadici rozhodí a 

natáhne, doběhne za cílovou čáru. 
2. a 6.  soutěžící vezme hadici C přeběhne lavičku, za ležící hadicí hadici rozhodí a natáhne, 

doběhne za cílovou čáru. 
3. a 7.  soutěžící přeběhne lavičku, spojí hadici k rozdělovači a hadice mezi sebou a doběhne 

za cílovou čáru. 
4. a 8.  soutěžící vezme proudnici, přeběhne lavičku, napojí proudnici na hadici a doběhne za 

cílovou čáru. 
9.  soutěžící přeběhne lavičku, zkontroluje,případně opraví jednotlivé spoje a doběhne za 

cílovou čáru. 
Po ukončení štafety provedou rozhodčí kontrolu jednotlivých spojů, každá chyba = penalizace 
5 sekund. 
 
ÚTOK bez vody – 1 pokus - příprava 3 minut, počet členů v družstvu – min. 5 hasičů, max. 
7 hasičů. Přípravu provede družstvo dětí spolu se svým jedním vedoucím, spojky hadic se 
nesmí vzájemně dotýkat. 
 
 
Nářadí  -  motorová hasičská stříkačka 

- 2 ks  hadice B – 10 m´ 
- 1 ks rozdělovač 
- 4 ks hadice C – 10 m´ 
- 2 ks proudnice 

 
Po startu vyběhne družstvo ze startovací čáry, pospojuje dopravní vedení pro oba proudy, 
vedení natáhne, proudnice položí za vyznačenou cílovou čáru. Tím bude útok ukončen. 
Všichni členové útoku musí absolvovat štafetu. 
 
Po ukončení útoku provedou rozhodčí kontrolu jednotlivých spojů, každá chyba = penalizace 
5 sekund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskuse: 
p. Dolejš – pozvánka na sv. Floriána 
 
p. Hoffmann – přivezl jsem smlouvy na nové pojistky, dle vnitřních směrnic sdružení musí 
být proškolen každý vedoucí mládeže, nebo zastřeším školením celý okrsek, ale chtěl bych, 
aby všechny starší děti šly na soutěži s vodou 
 
 
 
 
 
 
Závěr: p. Dolejš – přání, aby se soutěž vydařila a vyšlo počasí 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bořicích  
11.4.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Volmut Pavel  
 




