
 
 

PROPOZICE 

 

SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV 
 
 
 

 
A) Úplný název soutěže  
 Vesnická Liga  

     (První kolo netradičního požárního útoku)  
 
 
 

B) Všeobecná ustanovení 
 
Termín a místo konání soutěže: dne 23. 6. 2018 na louce za halou v Náchodě. 
 
 
 
Program soutěže:  

   do  13:30hod. prezentace soutěžících 

13:30 – 13:45 hod. nástup družstev 

13:45 – 15:00 hod. průběh soutěže 

15:00 – 15:30 hod. příprava diplomů a cen 

15:30 hod. vyhlášení výsledků a předání cen 

15:30 – 22:00 hod Doprovodný program, koncert  

  
 
 
Velitel soutěže: Velitelem soutěže byl jmenován pan Spirek Michal 

 

Přihlášky do soutěže: Přihlašovatel může telefonicky informovat o účasti 

daného týmu na soutěži a zarezervovat si startovní pořadí. A to nejpozději v den 

konání soutěže do 11:00!!!  

Písemnou formu přihlášky si přiveze předtištěnou nebo jí obdrží při prezentaci.  

 

Doprava: Dopravu soutěžících si přihlašovatel zabezpečí sám na vlastní náklady. 
 
Kontaktní osoba:  Náměstek SDH  J. Dvořák ml. telefon: 721 553 193 

Starosta SDH L. Vacka telefon: 608 130 444 

    

 

Pojištění: soutěž není pojištěná, všichni účastníci vykonávají veškeré 

úkony na vlastní nebezpečí a pořadatel nepřebírá žádnou 

zodpovědnost za škody či zranění!!!  

 

Startovné: 200Kč 

 
Ceny: První tři družstva v každé kategorii obdrží pohár.  
Vítězné družstvo v každé kategorii obdrží bečku piva. 



Kategorie:  

Ps-12 , Ps-8 
 
 

Pravidla soutěže 
 

 

Nářadí vlastní: odpovídající Směrnicím hasičských sportovních soutěží 

 

Start pokusu bude proveden s motorovou stříkačkou v chodu 

3ks tlakové hadice B 75 mm, min. délka 19 m.  
 
4ks tlakové hadice C 52 mm, min délka 19m.  

2ks savice 250cm, nebo 4 ks 160cm možno O kroužky 

1ks sací koš schválený dle technických podmínek  

1ks rozdělovač 
 
2ks proudnice C průměr 12,5 mm max. délka 45cm 

základnu i nádrž zajistí pořadatel 
 
motorová stříkačka (přetlakový ventil použit nebude) 
 
opasek kožený šíře min. 50mm s kovovou přezkou nebo podobný, který se používá 

k zásahu  
 

Povrh dráhy a měření času:  Povrch travnatý s přirozenými nerovnostmi a uměle 
vytvořenými překážkami, měření proběhne pomocí stopek.  
 
Dodatek:   Účastníci soutěže by se měli účastnit obou kol požárního útoku, tj. 
v Náchodě a Čekanicích. 
Druh a pravidla soutěže neumožnují rychlé útoky, v tomto případě doporučujeme 
slabší stroje Ps-12, které s přehledem poráží stoje typu Ps-19 a jim podobné. 
Pravidla soutěže mohou být po dohodě s veliteli změněny popřípadě upraveny. 
 

 

Mapa: 

 
 

v Táboře dne 20. 3. 2018      Jiří Dvořák  

        Náměstek starosty SDH



 

 

 

 

 

  


