
Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici 

pořádá soutěž 

 

 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA V. ROČNÍK 

v požárním útoku 

           
 

Termín soutěže :                   13. září  2014  

Místo konání :                       na Husově  náměstí v Hostivici  

Podání  přihlášek :                hasici@sdhhostivice.cz  

                                               

Prezentace :                           od 11:00 do 11:45 

Začátek :                                12:00 hod 

Startovné :                             Placeno při prezentaci za každé soutěžní  družstvo 200 Kč  

 

Propozice k soutěži 

 

  Kategorie: 

  muži, ženy, mladší žáci, starší žáci 

 

 

Soutěž bude provedena dle platných Směrnic hasičských sportovních soutěží schválené                   

VV SH ČMS dne 1. 1. 2012 s těmito úpravami : 

 

- dopravní vedení  na 2 B   

- soutěžní družstvo má 1 pokus (dle dohody před soutěží) 

- nádrž  nebude při útoku doplňována. 

- sklopné terče, časomíra elektronická 

- povrch travnatý  

- start pokusu s motorovou stříkačkou v chodu, čerpadlo bude nastartováno na základně   

  po skončení přípravy na pokyn rozhodčího 

- družstva si dovezou vlastní materiál, přetlakový ventil: dodá pořadatel 

- za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá vysílající organizace 
- zdravotní služba zajištěna  

 

Výstroj:  

muži pracovní stejnokroj PS II , ochranná  přilba, opasek šíře min. 50 mm, sportovní  obuv, 

ženy dovolen jednotný sportovní oděv. 
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  Kategorie: 

  muži sport 

 

 

Soutěž bude provedena dle platných Směrnic hasičských sportovních soutěží schválené                   

VV SH ČMS dne 1. 1. 2012 s těmito úpravami : 

 

- dopravní vedení  na 2 B, bez přetlakového ventilu hadice C min šířka 65mm, hadice B 

min.šířka 100mm, délka hadic 20m +- 1 m  

- soutěžní družstvo má 1 pokus (dle dohody před soutěží) 

- nádrž  nebude při útoku doplňována. 

- sklopné terče, časomíra elektronická 

- povrch travnatý  

- start pokusu s motorovou stříkačkou v chodu, čerpadlo bude nastartováno na základně   

  po skončení přípravy na pokyn rozhodčího 

- družstva si dovezou vlastní materiál 

- za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá vysílající organizace 
- zdravotní služba zajištěna  

 

Výstroj:  

jednotná ústroj, tričko zastrčené do kalhot ,obuv sportovní dle pravidel požárního sportu 

pravidlo č.50 , ochranná  přilba, opasek šíře min. 50 mm, . 

 

Do soutěže o pohár starosty města Hostivice době zařazena pouze kategorie 1. 

 

Těšíme se na Vaši účast výbor SDH Hostivice! 


