
Propozice  soutěže – Memoriál  Václava  Kopala 

v  netradičním  požárním  útoku  II. ročník 
 

Soutěž se koná dne 1. 7. 2017 od 10:00 hodin na obecním hřišti Háje, v kategorii muži a ženy. Příjezd 

a registrace soutěžících družstev do 9:30 hodin. Startovní poplatek 200,- Kč za družstvo. Putovní 

pohár je předáván za nejlepší dosažený čas bez rozdílu kategorie. 

Soutěž absolvuje 7 soutěžících v každém družstvu. U družstva v kategorii ženy je dovoleno družstvo 

doplnit maximálně dvěma muži, kteří nesmí v požárním útoku jít dál než na základnu (strojník, savice, 

koš). 

Materiál vlastní: 

Hasičská stříkačka PS12, PS8, nebo obdobná (maximálně PS15 dle vyhlášky 69/2014); 2 ks savice 

délky 2,5 m, průměr  110 mm; sací koš s klapkou; hadice 2 ks B75, délky min. 19,5 m; hadice 4 ks C52, 

min. délka 19,5 m; rozdělovač; proudnice C52, průměr hubice 12,5 mm, délka min. 400 mm; jednotná 

ústroj; přilba schváleného typu; min. 2 ks opasek kožený široký (pro proudaře). 

Materiál dodaný pořadatelem: 

Základna 2x2 m; požární nádrž na vodu min 1 m3; 2 ks terč; průlezná plastová roura o průměru 600 

mm, délka 3 m; barel na vodu; nosítka; překážky pro štafetu (speciální); vícemístné lyže 1 pár. 

Dráha štafety netradičního požárního útoku: 

Dráha je složená z pěti úseků štafet, každá s doplňkovým úkolem, a dále z dráhy pro požární útok (viz. 

obrázek). Ve III. ročníku Memoriálu jsou doplňkovými úkoly: přenesení tří kelímků s vodou z vědra na 

podstavce, shození kuželek rozvinutím hadice (hadice se nesmí hodit, koncovky musí zůstat ležet na 

čáře pro rozvinutí), vícemístné lyže, překonání překážky, přenos nosítek s plným vědrem vody (nesmí 

se vylít), případně jiné obdobné. Za každý nesprávně provedený úkol jsou přiděleny 2 trestné vteřiny 

(např. předčasný start, neshozená kuželka, vylitý kelímek, vylité vědro apod.), které se přičítají 

k celkovému času útoku. 

Provedení: 

Před startem jsou vylosováni soutěžící pro 1. – 4. úsek dráhy, ve 3. úseku dvojice, v 1., 2. a 4. jeden 

soutěžící, ve pátém úseku běží vždy oba proudaři, úsek se nelosuje. Družstvo si připraví 

nenastartovanou požární stříkačku a savice na základnu, ostatní materiál pro požární útok libovolně 

na „hadicovou základnu“. Časový limit na přípravu je 5 minut. 

Poté se všichni rozestaví na začátek svého úseku štafety, přičemž soutěžící na 2. úseku má připraveny 

obě proudnice jako štafetové kolíky na čáře pro rozvinutí hadic. Po odstartování všichni plní svůj 

vylosovaný úsek s předáním proudnic před započetím plnění úkolu a po jeho provedení se přemístí 

na startovní čáru požárního útoku, kde vyčkají na doběhnutí všech členů družstva. Soutěžící na 2. a 4. 

úseku nese obě proudnice.  



Doběhnutím posledního ze soutěžících n a startovní čáru PÚ družst

PÚ, přičemž se cestou jakkoliv vybaví nářadím z

strojník po doběhnutí na základnu. 

proudaři včetně svého materiálu. 

signalizací praporku rozhodčího v

Další pravidla požárního útoku platí dle 

k místním úpravám (např. našroubování koše, stří

podobně).  

Soutěží se na 2 kola a hodnotí se dosažený lepší čas.
1 kolo. Tato změna bude potvrzena před zahájením vlastní soutěže.

SOUTĚŽÍCÍ  SOUTĚŽÍ  NA  VLASTNÍ  NEBEZPEČÍ!

Informace ohledně soutěže a přihlášení na tel:

e-mail: hasicihaje@seznam.cz 

 

Doběhnutím posledního ze soutěžících n a startovní čáru PÚ družstvo okamžitě startuje k

vybaví nářadím z hadicové základny. Hasičskou stříkačku startuje 

po doběhnutí na základnu. Plastovou rourou musí prolézt obsluha rozdělovače a oba 

proudaři včetně svého materiálu. PÚ končí signalizací terčů elektronické časomíry (popřípadě 

signalizací praporku rozhodčího v případě ručního měření). 

Další pravidla požárního útoku platí dle obecných propozic požárního sportu, s přihlédnutí

(např. našroubování koše, stříkání do vlastního terče, předčasný start, ústroj a 

se na 2 kola a hodnotí se dosažený lepší čas. Pořádající si vyhrazují možnost 
1 kolo. Tato změna bude potvrzena před zahájením vlastní soutěže. 

VLASTNÍ  NEBEZPEČÍ! 

Informace ohledně soutěže a přihlášení na tel: 602 527 273 
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