
Hasiči veteráni z Lidečka vás srdečně zvou na 

6. ročník soutěže 

„O putovní pohár veteránů z Lidečka“ 

22. 9. 2019 ve 14:00 hod. v areálu u Čertových skal 

 

- Soutěž proběhne dle starého způsobu (sešroubování savic, vázání lanka, rozhazování hadic, atd.) 

- Počet členů družstva je 8 + 1, všichni starší 35 let 

- Startovné 200 Kč 

- Sání bude z kádě nad terénem, převýšení tratě cca 15 m 

- Časomíra elektronická 

 

 Výstroj:  pracovní stejnokroj PS-II 

   pracovní obuv 

   těžký opasek – přilba 

 

 Výzbroj: PS-8 

  4 ks savice 110/1600mm (těžké) 

   1 ks ventilové lanko, koš 

   3 ks klíče na savice   

   1 ks rozdělovač   - šroubový 

   3 ks hadice B75  (20 +- 1 m) 

   4 ks hadice C52  (20 +- 1 m) 

   3 ks proudnice C   

 

 

Provedení požárního útoku: 

- Velitel soutěžního družstva podá hlášení veliteli soutěže  

- Na výstřel startéra provede družstvo požární útok libovolným způsobem. 

- Velitel staví terč (barel) na pravém proudě a vrací se na stanoviště u rozdělovače (označeno). 

- Sací vedení (4 ks savic + koš) musí být sešroubováno před ponořením koše do kádě, ventilové lanko musí 

být uvázáno na stroj před dokončením útoku. 



Dopravní vedení: 

3B + rozdělovač (na cestě) 

 

Útočné vedení: 

- Levý proud 2C + proudnice 

- Pravý proud 1C + proudnice 

- Prostřední proud  1C + proudnice, bude proveden po zhození  terčů na levém i pravém proudě, členové 

družstva k provedení třetího proudu vybíhají ze základny na znamení velitele 

- Požární útok končí po zhození třetího terče 

- Hadice se musí rozhazovat (ne rozkulovat) 

 

Trestné sekundy: 

- neuvázání lanka na stroj   + 5 s 

- nerozhození hadice   + 5 s 

- předčasné vyběhnutí ze základny + 10 s 

- nesportovní chování + 10 s 

 

Hodnocení: 

1. místo ………. pohár + putovní pohár 

2. místo ………. pohár 

3. místo ………. pohár 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Karel Kubica                                        Alois Kulíšek 

              starosta SDH Lidečko            velitel SDH Lidečko 

Na vaši účast  

se těší 

pořadatelé 

z Lidečka  

 


