
                                                                                                                
 

Vás srdečně zve na hasičskou soutěž

XXIII. ročník memoriálu Zdeňka VYPLELA,   která je současně   
 XII. kolem 8. ročníku Beskydské ligy

Datum konání: sobota 8. září 2012
Místo konání: travnatá dráha u škvárového hřiště
Kategorie: požární útok – muži, ženy
Startovné: 100,- Kč za družstvo
Prezentace: 08:45 hod.
Zahájení soutěže: 09:00 hod.
Výzbroj: stroj, 2 ks savice 2,5m, sací koš, 2 ks hadice B, 4 ks hadice C, 2 ks proudnice C, 

rozdělovač, 2 ks klíč na spojky, délka hadic min. 19 m
Provedení útoku: 
libovolné, družstvo 7 členů, nářadí a stroj na základně, mezi košem a savicí musí projít papír, savice 
pro náběr  se může dotýkat země, savice nemusí být sešroubovány, koš po vytažení z kádě musí být 
našroubován, spojky na papír, čára výstřiku je dotknutelná, ale v okamžiku střikání na terč musí být 
závodník za čarou, přičemž nesmí čáru nijak přesahovat. V družstvu žen smí startovat 1 muž, a to 
pouze v zadu – savice, koš stroj, možnost půjčení 2 členů, kteří startují v domácím dresu svého 
družstva, (družstvo žen 1 muž + 1 půjčená závodnice nebo 2 půjčené závodnice).
Neplatný pokus:
nenašroubovaný sací koš po vytažení  z kádě,  přešlap čáry při  výstřiku vody z proudnic na terč, 
shození terče jiným proudem, nezavodnění čerpadla včetně dopravního vedení do 2 minut. Protest 
může být podán do 5 minut po skončení  PÚ pouze vedoucím družstva. Měření hadic namátkově. 
Použije-li  družstvo  saponátu  nebo  jiného  prostředku  k  dřívějšímu  spojení  signalizace  terčů. 
Družstvo startuje na vlastní nebezpečí a za nesportovní a neslušné chování může být vyloučeno.

Technické údaje:
• travnatý  povrch,  dřevěná  základna  o  rozměrech  2  x  2  m,  terče  nástřikové,  časomíra 

elektronická, výstroj jednotná, obuv libovolná, ochranná přilba, opasek
• soutěž se koná za každého počasí, občerstvení s domácí kuchyní zajištěno
• Startovní pořadí možno rezervovat pouze na tel. 731 456 252, Tadeáš Glivický

Ceny:                                  muži                           ženy              
1. místo:          1500,- Kč + pohár           600,- Kč + pohár         
2. místo:          1000,- Kč + pohár           400,- Kč + pohár         
3. místo:            500,- Kč + pohár           200,- Kč + pohár        

Těšíme se na Vaši účast.
David Školík Vítězslav Vyplel
velitel starosta

SDH
Brušperk


