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Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Hodonín 

si Vás dovoluje pozvat na  

výběrovou soutěž hasičských družstev okresů Břeclav, Hodonín a Uh. Hradiště 

 
 

 

XXVI. ročník soutěže  
  

O slovácký džbánek 
 

 

 

která se uskuteční v sobotu 

16. září 2017 na hřišti ve Vracově 
GPS: 48.9682428N, 17.2237086E 

 

Účast v soutěži: po 5-ti družstvech z okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště a 

jedno družstvo pořádajícího OSH.  

 

Soutěž v požárním útoku proběhne ve dvou pokusech (započítává se lepší čas) Soutěž 

bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS schválené VV 

SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH 

ČMS-1/17-2011).  A dle pravidel Slováckého džbánku na sklopné terče. 
 

Program soutěže: 

 

Příjezd a prezence soutěžních družstev        do 9:00 hodin 

Porada velitelů  9:15 

Nástup a zahájení soutěže  9:30 

          Vyhlášení výsledků – do 30 minut po skončení soutěže. 

 

 

Startovní čísla družstev:  Podle místa konání má první místa pořadatel a další 

okresy se řadí dle následujícího ročníku soutěže. 

Startovní čísla 2017 2018 2019 

1, 4, 7, 10, 13, 16 HO BV UH 

2, 5, 8, 11, 14 BV UH HO 

3, 6, 9, 12, 15 UH HO BV 

Druhé kolo proběhne dle stejného pořadí. 
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Podmínky soutěže: 

 Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou 

stříkačku. 

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

dodal.  

 Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově 

prováděna před i po skončení pokusů. Kontrola bude provedena na přípravné 

základně. 

 Rozhodčí jsou povinni kontrolovat, zda používaná technika a materiál odpovídají 

požadavkům SHS a pravidel pro Slovácký džbánek 

 Družstvo závodí za vlastní SDH. Nemůže být doplněno členem jiného SDH. 

 

 

Provedení požárního útoku: 

Disciplína se provádí dle SHS mužů a žen s následujícími výjimkami 

 k disciplíně požární útok: 

 hadice „B65“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice min. 98 mm, (měřeno minimálně 1m od 

koncovky) 

 hadice „C42“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice min. 63 mm,  (měřeno minimálně 1m od 

koncovky) 

 lze použít pojistky proti rozpojení hadic   

 savice 110 mm délky 2,5 m  0,1m bez tvarových podložek (savice musí být po 

dokončení PÚ sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčích) 

 podložka pod savice při nabírání se může používat pouze hladká a rovná o max. tloušťce 10 

mm 

 proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 – 13mm. Proudnice se může dotýkat 

země 

 sklopné terče (rozměr 500x500 mm s otvorem o průměru 50 mm uprostřed, výška otvoru 

1600 mm nad zemí 

 čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, časomíra musí umožňovat 

měření minimálně na dvě desetinná místa. Umístění družstev se bude posuzovat podle 

dosaženého času, na dvě desetinná místa 

 požární motorová stříkačka PS12,  PS 8, PS 8 Fires VPO a ostatní schváleného typu  

 přetlakový ventil B nastavený na maximální tlak 1,2 Mpa v dopravním vedení a 

příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho odtoku ( přechod B/C , hadice 

C ). Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot 

po celou dobu soutěže. Odváděcí hadice nesmí být překroucena ani zlomená 

 vzdálenost zubů půlspojek bude na základně na vzdálenost papíru 

 při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru stříkání ani se této čáry 

dotýkat 
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 nádrž na vodu musí být bez ostrých hran a vnitřek nádrže musí být bez překážek, o které by 

se mohlo zachytit použité nářadí. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být 

souběžná se středovou osou základny  

 přípravu materiálu na základně po uložení PS smí provádět pouze 7 soutěžících a 1 vedoucí 

družstva označený rozlišovací vestou. 

 Na dráze budou rozmístěny značky po 18 metrech, měřeno od nástřikové čáry. Jiné značky 

na dráze nejsou povoleny. 

 požární motorové stříkačky: 

 motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných hrdel „B“ dle výrobce čerpadla 

 motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu 

čerpadla 

 motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky P-

PS 8 FIRES, výrobce VPO 

 není přípustné upravené ovládání karburátoru / dvojí páka plynu / 

 výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě, páku ovládání 

lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení 

 na sacím hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně 2,5 závitu  

 lze dodatečně nainstalovat otáčkoměr motoru 

 je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtl. hrdla směrem nahoru příp. rovně. 

 hadice B se může dotýkat rámu požární stříkačky a může být uložena až po její výtlačné 

hrdlo 

 

 savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny: 

 lze použít savice o délce 2,5m ± 0,1m bez tvarových podložek (savice musí být po 

dokončení PÚ sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího) 

 lze použít savice s „O“ kroužky na šroubení  

 šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu  

 na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 40 mm včetně závitu měřeno od límce 

šroubení 

 konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 mm 

 nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na ložiscích 

 lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního rozměru 

plochy  otvoru síta 25 mm². Vnější část závitové části koše musí mít výstupky pro použití 

klíče. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce 

společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Maximální světlost oka je 

10x10mm. 

 lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s třemi funkčními ventily   

 koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém 

následuje spojení sacího vedení. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje, 

nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody. Koš musí být 

našroubován po celou dobu sání i po vytažení z vodního zdroje. 
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Ústroj pro provádění disciplín: 

 pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, složený z dlouhých kalhot (zcela 

zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, 

případně tomu odpovídající kombinéza, dres musí být zastrčen v kalhotách 

 obuv sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče, sportovní obuv s max. hloubkou 

výstupků 5 mm pokud jsou z podobného materiálu, připouští se tretry s hřeby o 

maximální délce 6 mm, kopačky se nepřipouštějí,  

 k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy 

ochranné přilby bez úpravy tvaru skořepiny a lehký opasek dle SHS pravidla 50. 

 

Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 

 pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, družstvo nastoupí nejméně v počtu 6 

závodníků na zahájení i ukončení soutěže. 

 rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS nebo PS I . 

 

Družstvo soutěží za vlastní SDH. Nemůže být doplněno členem jiného SDH. 

 

Přihlášky:  

zašlou soutěžní družstva v termínu do 10. září se stručnou charakteristikou družstva 

pro potřebu hlasatele soutěže, na adresu organizátora: 

OSH Hodonín, Tyršova 332, 696 81 Bzenec  

nebo na email: tomlet@email.cz 

 

Startovné: 100,- Kč (bude použito na ceny) 

 

 

 

Na Vaši hojnou účast a sportovní zápolení se těší 

 

 

  Ing. Tomáš Letocha                                                                 Miroslav Kuchař  

     vedoucí OORV                                                                        starosta OSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tomlet@email.cz


5 

 

Umístění soutěže: 
 

Soutěž se uskuteční na tréninkovém hřišti FC Vracov na adrese Tyršova 1620, Vracov, GPS: 

48.9682428N, 17.2237086E 

 

Příjezd od Hodonína: 

 ve směru od Vacenovic po příjezdu do obce zahnout doprava na ulici Lesní a podél lesa 

přijedete až k hřišti 

 

Příjezd od Bzence a Kyjova: 

 ve směru od Bzence na náměstí míru zahnout doleva po ulici Nádražní přes žel. přejezd, 

z ulice Okružní doleva po ulici P. Bezruče a Sportovní ke hřišti 

 

 
 

 


