
       Sbor dobrovolných hasičů Herálec pořádá 

 

3. ročník soutěže 

 

V KLASICE 
a uzavřená soutěž v POŽÁRNÍM 

SPORTU OK Ligy 

 

Kdy:  12. srpna 2017 od 20:00 hodin 

Kde:   v Herálci (Žďár n/S) u hřiště 

 

 

Přihlášky zasílejte do 7. 8. 2016 na email sdh.heralec@email.cz. 

 

Je možné si zamluvit i startovní čísla v jednotlivých kategoriích, aktuální 

startovní listina bude k nahlédnutí ZDE.  

Noční požární útok 

mailto:sdh.heralec@email.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n58ReyBFEhIGd9Y2Y7T7hxIGBRVsnrZQH1Dd1OgdgdM/edit?usp=sharing


Program: 

19:15 – 20:00  Příjezd a prezence soutěžních družstev 

20:15  Nástup soutěžních týmů 

20:45  Začátek soutěže 

cca 00:00  Ukončení soutěžních pokusů 

cca 00:30  Vyhlášení výsledků 

Po skončení soutěže bude program v areálu pokračovat 

zábavou se skupinou KODEX. 

2:00 – 3:00  Ukončení zábavy a celého programu 

 

Kategorie: 

- Kategorie ženy – klasika 

- Kategorie muži – klasika 

- Kategorie ženy – požární sport (uzavřená soutěž – OK liga) 

- Kategorie muži – požární sport (uzavřená soutěž – OK liga) 

Oproti minulému roku se tentokrát bude startovat na dvou základnách – na jedné se 

budou chystat týmy soutěžící klasicky, na druhé týmy na požární sport. Nemělo by tedy 

dojít k zbytečným časovým prodlevám. 

Startovné: 

200,- Kč / tým 

Nářadí: 

Pořadatel zajišťuje pouze terče a nádrž na vodu, ostatní si každé družstvo 

přiveze vlastní. 

Občerstvení: 

Zajištěno po celou dobu soutěže. 

 



Kontakt: 

Email:  sdh.heralec@email.cz 

Facebook:  SDH Herálec 

 https://www.facebook.com/SdhHeralec 

   

 

Každý soutěží na své vlastní nebezpečí. 

 

Těšíme se na Vaši účast 
 

  

mailto:sdh.heralec@email.cz


Pravidla - klasika: 

Soutěžit se bude podle pravidel pro „klasiku“. Jelikož se jedná o soutěž v noci a ve 

ztížených podmínkách, dojde k úpravě a zjednodušení pravidel. Základní body útoku, na 

které se bude brát ohled: 

- Správné provedení provázků na koši, lanko musí zůstat po skončení útoku na koši 

a je jedno kde, nesmí sklouznout na savice 

- Savice musí hodit do vody společně 4, 5 i 6 

- Bude požadován alespoň pokus o signalizace (ale je pochopitelné, že zvukové 

signalizace nebudou slyšet – v průběhu útoků bude ve vedlejším prostoru hrát hudba) 

- Po neshodách v minulém roce se nemusí překračovat startovní čára na které je 

umístěno nářadí. 

- Čára výstřiku je nedotknutelná, proudnice ji nesmí protnout. Voda se bude 

doplňovat. 

- V průběhu útoku není dovoleno používat baterky, pouze na mašině lze použít 

světlo. 

- Startovat se bude na výstřel z pistole. 

- Příprava základny bude ve zkráceném čase 3 minut. 

 

Soutěžit je povoleno i bez spojky (tzn. 7 + 1), práci spojky provede velitel. V ženské 

kategorii je povoleno na postu velitele mít muže. V mužské kategorii můžou soutěžit ženy 

na jakémkoliv postu. 

Upozornění k přípravě jednotlivých týmů ke svému pokusu a následné časy nebudou 

vyhlašovány z důvodu současně hrané zábavy. Výsledné časy budou ihned po dokončení 

jednotlivých pokusů vypsány na výsledkové tabuli. 

  



Pravidla – požární sport: 

Soutěž bude probíhat dle „Směrnic hasičských soutěží” a úprav OK ligy a místní úpravy. 

Soutěž se poběží na 2B, široké hadice a terče srážecí s dopočtem vteřin dle platné 

tabulky OK ligy (muži + 9s, ženy + 6s). 

Příprava základny bude ve zkráceném čase 3 minut. Mezi ozuby spojek se musí vejít 

rovný papír, ozuby se nepřekrývají ani nedotýkají. Při poruše stroje má družstvo 1 min. 

na výměnu, nesmí zasahovat do rozestavení nářadí. Rozhodčí na platě měří čas 

a průběžně informuje o stavu členy družstva. Čára výstřiku je nedotknutelná, proudnice 

ji nesmí protnout. Voda se doplňuje. 

Do družstva mohou být zapůjčeni 3 závodníci z jiného družstva, 4 členové družstva musí 

být vlastní. Je povolen jeden zapůjčený člen mateřského týmu (13 lidí = 2 družstva). 

V kategorii ženy může startovat jeden muž pouze na pozici strojníka (místní úprava). 

V kategorii muži může žena startovat na jakékoliv pozici. Družstva žen jsou bodována 

společně s družstvy mužů podle přepočtové tabulky. 

Upozornění k přípravě jednotlivých týmů ke svému pokusu a následné časy nebudou 

vyhlašovány z důvodu současně hrané zábavy. Výsledné časy budou ihned po dokončení 

jednotlivých pokusů vypsány na výsledkové tabuli. 

 

Podmínky soutěže - 
muži     

Korekce času (přičteno 
s)       

       3Bé nástřiky     bez přičítání   + 0s 

3Bé nástř., sání ze zdroje bez přičítání   + 0s 

3Bé sklopky     připočteno   + 6s 

2Bé nástřiky     připočteno   + 3s 

2Bé sklopky     připočteno   + 9s 

       Podmínky soutěže - 
ženy     

Korekce času (přičteno 
s)       

       2Bé nástřiky     bez přičítání   + 0s   

2Bé sklopky     připočteno   + 6s   

pokus na 3Bé nástř.   odečet času   - 5s   

 

Bodování: 

1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo 6.místo   

10 7 5 3 2 1 0 

 

 

 



Příjezd od Žďáru n/S: 

Po přejetí mostu v Herálci u hospody odbočit doleva. Po té druhou odbočkou (za poštou) 

vpravo stále rovně až dojedete až ke hřišti.  

 

 

Příjezd od Žďáru nad Sázavou 

Most, za kterým se odbočuje doleva! 

 

Směr od Žďáru n/S 

Soutěž 



 

 ODBOČKA ZA MOSTEM 

 

 

Příjezd od Hlinska 

Přijedete do Herálce a první odbočkou, kterou potkáte (Je to silnice, ne polní cesta) 

doprava až uvidíte před sebou hřiště. Je potřeba ho celé objet, soutěž probíhá 

z druhé strany. 

 

 

 

 

 

Soutěž 



 

Směr od Svratky 

Příjezd od Svratky/Kameniček do Herálce, projedete kolem „náměstí“, poté 

u hospody odbočka doprava. Za poštou odbočit doprava a pak rovně až ke 

hřišti. 

 

 

 

ODBOČKA U HOSPODY v Herálci 

Směr od Svratky 

náměstíčko 

Soutěž 


