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Sbor dobrovolných hasičů Mokrá Lhota 

Vás zve na IV. ročník soutěže v požárním sportu 

„Memoriál Josefa Stránského“ 
 

https://www.facebook.com/memorialjosefastranskeho 

 

 

PROPOZICE IV. ROČNÍKU SOUTĚŽE V MOKRÉ LHOTĚ 
 

Kategorie:    muži a ženy 

Místo konání:    Mokrá Lhota – fotbalové hřiště 

Termín konání:   sobota 6. srpna 2016 

Prezentace družstev:   8:30 – 9:00  

(při prezentaci odevzdají vedoucí družstev řádně vyplněnou přihlášku do soutěže) 

Startovné:    200,- Kč za soutěžní družstvo při prezentaci 

Velitel soutěže:   Michal Hodík, starosta SDH Mokrá Lhota 

Hlavní rozhodčí soutěže:  Lenka Korgerová, starosta SDH Bystřice 

Soutěžní disciplíny:   běh na 100m s překážkami a požární útok (1 kolo)  

Běh na 100m s překážkami  dle pravidel PS (pořadatelé si vyhrazují možnost místních úprav) 

Požární útok:    dle pravidel PS (pořadatelé si vyhrazují možnost místních úprav) 

Výstroj:    dle pravidel PS 

 

 

Nářadí na požární útok: 

1 ks požární čerpadlo PS – 12 nebo PS – 8 bez zjevných úprav 

2 ks savic 2,5 nebo 4 ks savic po dvou spojené o průměru 110 mm se šroubením 

1 ks sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem 

3 ks tlakových požárních hadic B o průměru 75 mm-20/m+-1 m (plošná míra min. 113 mm) 

1 ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem 

4 ks tlakových požárních hadic C o průměru 52 mm-20 m +- 1 m (plošná míra min. 79 mm) 

2 ks proudnic C výstřikové hubice 12,5 mm/+- 0,1 mm 

2 ks klíčů na spojky a šroubení 

základna 2 x 2 m, nářadí nesmí přesahovat přes okraj základny, kromě savic. 

 

Soutěžní družstvo:  

3 soutěžící z každého družstva pro disciplínu 100 metrů přes překážky a 7 soutěžících pro požární útok 

(disciplínu „požární útok“ je možné absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti).  

 

Přihláška:  

Prosíme o potvrzení vaší účasti na IV. ročníku soutěže v požárním sportu „Memoriál Josefa 

Stránského“ konané v Mokré Lhotě dne 6.8.2016 nejpozději do 31.7.2016 na e - mail: 

sdh@mokralhota.cz nebo SMS na tel. +420 737236903 – Michal Hodík, starosta SDH Mokrá Lhota. 

 

Občerstvení:  párek, klobása, guláš, pečené maso na grilu, točené pivo, limo a ostatní tekutiny. 

 

Těšíme se na účast jak soutěžících, tak i příznivců a fanoušků hasičského sportu. 

 

Michal Hodík, starosta SDH Mokrá Lhota  

https://www.facebook.com/memorialjosefastranskeho
mailto:sdh@mokralhota.cz

