
 

 

O putovní pohár SDH Veřovice 
 

Sbor dobrovolných hasičů ve Veřovicích 

si Vás dovoluje pozvat na 23. ročník pohárové soutěže 

„O putovní pohár SDH Veřovice“,  

která se koná 

15. července 2017 ve Veřovicích. 

Soutěž bude probíhat  na asfaltovém prostranství za kulturním domem.  

Příjezd družstev od  14:30 hod.  

Zahájení soutěže po prezenci a instruktáži proběhne v 15:00 hod. 

Soutěžící družstva budou startovat v pořadí podle svého příjezdu. Možnost přihlášení 

do skončení posledního útoku. 

Propozice soutěže 
 

Družstvo: 7 členů 

 

Materiál: 1 x PPS 12 bez úprav 

  2 x hadice B, délka (20 ± 1)m 

  4 x hadice C, délka (20 ± 1)m 

  3 x proudnice C 

  2 x savice 110 délky 2,5m 

  1 x sací koš 

  1 x rozdělovač 

  1 x sekera s pouzdrem 

  1 x těžký hasičský opasek se závěsem 

  7 x hasičská přilba 

   klíče na spojky 

Povolené sportovní hadice. 

 

Ústroj: Jednotná pro celé družstvo včetně obuvi. 

 

Provedení:  Družstvo soustředí materiál na vyznačené základně o rozměrech 2 x 2 metry. 

Na přípravu má každé družstvo 5 minut. Přípravu zahájí družstvo na pokyn 

rozhodčího. Od této doby běží čas na přípravu. Uspořádání je libovolné, materiál však 

nesmí přesahovat vymezený prostor, vyjma koncovek savic. Není dovoleno používat 

podpěry, podlože apod.! Pro ochranu šroubení savic je možno použít plochou gumu 

maximální tloušťky 10 mm. Po odstartování všichni kromě strojníka a košaře 

překonají s veškerou výzbrojí překážky (plot i koleje). 



 

 

  Dopravní vedení je vedeno přes plot a musí být protaženo pod kolejemi. 

  Pravý proud je tvořen 1 hadicí C. Před rozvinutím na čáru nástřiku je nutno pomocí 

sekery přemístit dřevěný špalek z jednoho vyznačeného prostoru do druhého (cca 2m). 

  Střední proud je tvořen 1 hadicí C. Sestříknutí terče musí být provedeno v leže 

na podlážce (horní polovina těla na podložce). 

  Levý proud je tvořen 2 hadicemi C. Soutěžící proleze přes tunel s hadicí 

na nástřikovou čáru. 

  Soutěžní družstvo si může zapůjčit na provedení požárního útoku pouze jednoho 

člena z jiného družstva 

 

Penalizace: + 5 sec. za každý případ nepřekonání překážky 

  + 5 sec. za manipulaci s polenem jiným způsobem než sekerou 

 + 5 sec. za stříkání v jiné pozici než v leže (horní polovina těla na podložce) 

u středního proudu 

+ 5 sec. za nesešroubování spoje savic  po dokončení pokusu 

 

Diskvalifikace:   - za přešlap nástřikové čáry 

- zasažení terče jiným způsobem nebo jiným proudem 

- použití materiálu v rozporu s těmito propozicemi 

- použití zakázaných pomůcek 

- přítomnost členů doprovodu ve vymezeném prostoru během pokusu jejich 

družstva 

- za nenašroubovaný koš po vytažení z kádě 

 

Časomíra: Časomíra elektronická s nástřikovými terči.  

 

Ceny:  1 místo: 600,- Kč + pohár 

   2 místo: 400,- Kč + pohár 

   3 místo:  200,- Kč + pohár 

 

   Další družstva obdrží diplomy.  

   Vítěz získává do svého držení pro následující rok putovní pohár. 

   Putovní pohár je nutno pořadateli vrátit v nepoškozeném stavu nejpozději měsíc 

před konáním dalšího ročníku. 

    

Protesty:  Protesty lze předkládat veliteli soutěže po složení vkladu 100,-Kč pouze do 

začátku následujícího soutěžního pokusu. V případě zamítnutí protestu částka 

propadá ve prospěch pořadateli. 

 

Startovné:  Za každé soutěžící družstvo 100,- Kč. 

 
 

Vyhlášení výsledků do 15 min. po ukončení posledního pokusu. 
 

 

 starosta SDH velitel SDH 

 František Černoch Petr Šťastný 


