
XVII. ročník soutěže hasičských družstev v klasickém požárním útoku 

O HORECKÝ POHÁR 

9. září 2017 v Kosteleckých Horkách od 10.30 hodin 

PROPOZICE 

Termín a místo konání: 

 9. září 2017 v Kosteleckých Horkách v prostoru hřiště (příjezd bude značen) 

Prezence: 

 děti, ženy…10.00 – 10.30 hodin – družstva žen a dětí příjezd do 10.30 hod 

 muži  …10.00 – 14.00 hodin – družstva mužů mohou přijíždět až do 14 hod 

Zahájení soutěže: 10.30 hodin (pořadí – děti, ženy), soutěž mužů: zahájení 14 hodin 

 Vyhlášení výsledků v kategorii žen a dětí před zahájením soutěže mužů 

Startovné:  

 muži…250 Kč 

 ženy, děti…200 Kč 

Závazné přihlášky a dotazy e-mailem nebo telefonicky do 7. září 2017 na: 

 E-mail: hasici.khorky@seznam.cz 

 Jan Starý, tel.: 725228843 , Luboš Kunart , tel.: 774059515  

Soutěž je vypsána v kategoriích mužů, žen i dětí. Oprava možná pouze na základě uznaného 

protestu, podání protestu  možné nejpozději do 10 min. po útoku. Startovní pořadí dětí a žen 

dle dohody družstev, pořadí soutěží mužů dle příjezdu a pořadí zaprezentování. Soutěž je 

jednokolová, při malém počtu družstev v kat.  mužů dvoukolová a je připojištěna. 

Pro družstva mužů s upravenými nebo vakuovými vývěvami bude vypsána zvláštní 

rovnocenná kategorie s putovním pohárem pro vítěze. 

Družstva dětí a žen budou soutěžit se společným strojem, který dodá pořadatel. 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE MUŽŮ 

 Počet soutěžících v družstvu max. 8  (v kat. mužů můžou startovat i smíšená družstva) 

 Dopravní a útočné vedení se bude postupně rozkulovat a rozkládat 

 Příprava na základně 5 minut 

 Stroj pouze tovární výroby, bez úprav bez nástavce sacího hrdla (náběhového klínu); 

při startu útoku může být stroj natočen 

 Zákaz upravených  nebo vakuových vývěv. Průměr trubky vývěvy 10 x 1 mm. Bude 

prováděna předstartovní kontrola strojů. Pro družstva s upravenými nebo vakuovými 

vývěvami vypsána samostatná kategorie s putovním pohárem 

 Sání z podzemní nádrže (káď v úrovni terénu) na 2 savice: 2 x 2,6m o 110mm s 

klasickým šroubením 

 Sací vedení musí být před ponořením do kádě sešroubováno 

 Omezovač průtoku povinný, dodá pořadatel 

 Dopravní vedení na 3 hadice typu „B“: min. šíře přeložené hadice 113 mm, délka 

hadice min. 19m 

 Útočné vedení na 2 x 2 hadice typu „C“: min. šíře přeložené hadice 79 mm, délka 

hadice min. 19m 

 Proudnice vlastní terče: plechovky měření času: elektronická časomíra 

 Výstroj mužů: pracovní nebo zásahový stejnokroj, přilby, kotníková obuv (kanady, 

pracovní kožené boty apod.), opasky povinné pouze pro útočné proudy u smíšených 

družstev úleva pro ženy v obuvi 
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PRAVIDLA SOUTĚŽE MUŽŮ – „RYCHLÉ SÁNÍ“ 

 Počet soutěžících v družstvu max. 8  (v kat. mužů můžou startovat i smíšená družstva) 

 Dopravní a útočné vedení se bude postupně rozkulovat a rozkládat 

 Příprava na základně 5 minut 

 Stroj pouze tovární výroby bez nástavce sacího hrdla (náběhového klínu); při startu 

útoku může být stroj natočen 

 Sání z podzemní nádrže (káď v úrovni terénu) na 2 savice: 2 x 2,6m o 110mm s 

klasickým šroubením 

 Sací vedení musí být před ponořením do kádě sešroubováno 

 Omezovač průtoku povinný, dodá pořadatel 

 Dopravní vedení na 3 hadice typu „B“: min. šíře přeložené hadice 113 mm, délka 

hadice min. 19m 

 Útočné vedení na 2 x 2 hadice typu „C“: min. šíře přeložené hadice 79 mm, délka 

hadice min. 19m 

 Proudnice vlastní terče: plechovky měření času: elektronická časomíra 

 Výstroj mužů: pracovní nebo zásahový stejnokroj, přilby, kotníková obuv (kanady, 

pracovní kožené boty apod.), opasky povinné pouze pro útočné proudy u smíšených 

družstev úleva pro ženy v obuvi 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE ŽEN  

 Počet soutěžících v družstvu žen max. 8 

 Provedení útoku libovolné: možno rozkulit nebo táhnout 

 Příprava na základně 5 minut  

 Stroj dodá pořadatel společný pro všechna družstva, při startu útoku stroj natočen 

 Sání z podzemní nádrže (káď v úrovni terénu) na 2 savice 

 Sací vedení musí být před ponořením do kádě sešroubováno 

 Dopravní vedení na 2 hadice typu „B“ (min. šíře 113mm, min. délka 19m) 

 Útočné vedení na 2 x 2 hadice typu „C“ (min. šíře 79mm, min. délka 19m) 

 Proudnice vlastní terče: plechovky měření času: elektronická časomíra 

 Výstroj žen: oděv s dlouhým rukávem a dl. kalhoty, přilby povinné, obuv libovolná 

(uzavřená) 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE DĚTÍ 

 Počet soutěžících v družstvu dětí max. 10 

 2 kategorie dětí: 1. nejmladší (kratší dráha a hadice), 2. starší (normál. dráha a délka 

hadic min.19 m ) 

 Provedení útoku libovolné: možno rozkulit nebo táhnout 

 Příprava na základně 5 minut  

 Stroj dodá pořadatel společný pro všechna družstva, při startu útoku stroj natočen 

 Sání z podzemní nádrže (káď v úrovni terénu) na 2 savice 

 Sací vedení musí být před ponořením do kádě sešroubováno 

 Dopravní vedení na 2 hadice typu „B“ (min. šíře 113mm, min. délka 19m) 

 Útočné vedení na 2 x 2 hadice typu „C“ (min. šíře 79mm, min. délka 19m) 

 Proudnice vlastní terče: plechovky měření času: elektronická časomíra 

 Výstroj dětí: oděv s dlouhým rukávem a dl. kalhoty, přilby povinné, obuv libovolná 

(uzavřená) 


