
                 DOVOLUJEME  SI  VÁS  POZVAT  NA 
        11. ROČNÍK  

              soutěže mladých hasičů a dorostu v 

                                                HASIČSKÉ  ZRUČNOSTIHASIČSKÉ  ZRUČNOSTIHASIČSKÉ  ZRUČNOSTIHASIČSKÉ  ZRUČNOSTI    
   pořádanou 

Sborem dobrovolných hasičů Pstruží 
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PPrraavviiddllaa::  

•••• družstvo tvoří 3 děti, každé SDH může postavit do kategorie 3 družstva, 
do výsledného pořadí se bude započítávat  pouze družstvo s nejlepším 
časem 

•••• každý závodník smí v celé soutěži nastoupit pouze jednou 
•••• v kategorie dorost závodí dívky, chlapci i smíšená družstva dohromady 
•••• měření času ruční - 3x 
•••• nářadí dodá pořadatel, muže být i vlastní - mimo stroj                                     

  ( sací koš, 1ks savice, rozdělovač, 2 ks hadice B, 4 ks hadice C 2 ks  
proudnice C ) 

•••• každýkaždýkaždýkaždý    závodník, vedoucízávodník, vedoucízávodník, vedoucízávodník, vedoucí    i doprovod závodníkůi doprovod závodníkůi doprovod závodníkůi doprovod závodníků    bude mít sbude mít sbude mít sbude mít s    sebou sebou sebou sebou 
přezůvky vpřezůvky vpřezůvky vpřezůvky v    opačném případě neopačném případě neopačném případě neopačném případě nebude do prostorů tělocvičny vpuštěn!!!bude do prostorů tělocvičny vpuštěn!!!bude do prostorů tělocvičny vpuštěn!!!bude do prostorů tělocvičny vpuštěn!!!    

•••• každý závodník bude mít se sebou členský průkaz!!! 
•••• startovní pořadí bude dle příjezdu nebo telefonické domluvy    
•••• základnu tvoří koberec o velikosti 2x2 m    

 
Příprava na základně: 
První člen týmu má na přípravu 5 minut, další dva členové po 2 minutách. Vedoucí 
ani pomocník družstva po odstartování prvního závodníka nesmí slovně ani jinak 
zasahovat do průběhu soutěže, v opačném případě bude následovat diskvalifikace 
celého družstva. 
U starších nesmí savice stát u stroje, ale musí být v leže. Mladší mají savici na stroji 
připojenou. Spoje na list papíru. K přípravě základny přistupuje s družstvem pouze 
vedoucí družstva a jeden pomocník. 



Průběh jednoho soutěžícího: 
 
Odstartování je 5 metrů od základny, startuje se v libovolném pořadí. Každý ze 
soutěžících zapojí všechny spoje, našroubuje savici na stroj a sací koš na savici, 
(mladší jen koš) savice je dotažena jen ručně a koš tak, aby nespadl (kontrola 
prudkým pohybem) a zpět proběhne startovací - cílovou čarou. 
 
    
Trestné body: 

 
- každý nespojen nebo nesprávně zapojen – 10 sekund 
- nenašroubovaná savice nebo koš – 10 sekund 
- upozornění  jiným členem, vedoucím nebo pomocníkem - diskvalifikace 

celého družstva !!! 
- předčasný start – 2 pokusy pak diskvalifikace!!! 
 
 

Hodnocení: 
 
Všechny tři časy se sčítají, dělí třemi na výsledný čas. 
 

Vyhodnocení :   
      Mladší 1.-3. místo pohár, medaile 
                              Starší  1.-3. místo pohár, medaile 
                              Dorost 1.-3. místo pohár, medaile 
 
 Ve všech kategoriích pohár za nejlepší čas na trati. 
 
SouSouSouSoutěž probíhá na dvou základnách zároveňtěž probíhá na dvou základnách zároveňtěž probíhá na dvou základnách zároveňtěž probíhá na dvou základnách zároveň....    Souběžně startují mSouběžně startují mSouběžně startují mSouběžně startují mladší a staršíladší a staršíladší a staršíladší a starší,,,,        
poté na rychlejší ze základen odstartuje dorostpoté na rychlejší ze základen odstartuje dorostpoté na rychlejší ze základen odstartuje dorostpoté na rychlejší ze základen odstartuje dorost    !!!!    
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kontakt:  Andrea Běčáková 
               -  Tel.: 731 934 306 ( prosíme o kontaktování v odpoledních hodinách ) 
               -  E-mail: A.Becakova@email.cz 
               -  Adresa tělocvičny Pstruží 104 
                     GPS: 49°33'54.670"N, 18°20'7.302"E 
  
 

!!!!!!!!!!!!    OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!    
    

Srdečně zvou hasiči Pstruží 
 


