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Sbor dobrovolných hasičů 
Petrov nad Desnou 

Vás srdečně zve na XXIII. ročník pohárové soutěže 
Memoriál Kristina Kudláče 

 
 
Datum konání:    sobota 12. srpna 2017 od 14:00 hodin 
 
Místo konání:   hřiště u železniční stanice Petrov nad Desnou 
 
Počet kol:   1. kolo proběhne dle těchto propozic 

2. kolo o sud piva od starosty obce proběhne dle na místě dohodnutých 
 pravidel v zásahových oděvech – nutno mít s sebou! 

 
Prezentace: 13:30 – 13:45 na místě u velitele soutěže 
 
Kategorie: mladí hasiči, muži, ženy, veteráni 
 
Disciplína: požární útok dle Směrnice hasičských soutěží schválené VV SH ČMS dne 

16.6.2011,dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13.6.2013 a dodatku 
schváleného VV SH ČMS dne 20.11.2014, úpravy strojů povoleny, pořadatel 
si vyhrazuje právo vyhlásit druhé kolo v některé z kategorií, sled soutěže 
kategorií bude dohodnut na místě 

 
Kategorie: mladí hasiči: – 2 savice, 2 zkrácené hadice B, rozdělovač,2 útočné proudy 

(2x2zkrácené hadice C), bez překážek, družstva mohou být chlapecká, dívčí 
nebo smíšená 

 
ženy: - 2 savice, 2 hadice B protáhnout pod imitací kolejí,2 útočné proudy 
(2x2 hadice C), levý proud bez překážek, pravý proud plot 
 
muži: - 4 savice 1,6m, 2 hadice B  protáhnout pod imitací kolejí, 3 útočné 
proudy (levý proud 2 hadice C + bariéra 0,5m, pravý proud 2 hadice C + plot, 
prostřední proud 1 hadice C + průlez) 
 
veteráni:  - PS8, 2 savice, 2 hadice B protáhnout pod imitací kolejí, 2 útočné 
proudy (2x2 hadice C), levý proud bez překážek, pravý proud plot 
 
Veškerý materiál musí být uložen na základně, stroj nesmí být před startem 
v chodu. Drobné úpravy pravidel mohou být dohodnuty před zahájením 
soutěže. 

 
Ústroj: pro všechny kategorie jednotná (PS-2 nebo dresy) , sportovní obuv, opasek, 

přilba 
 
Terče + časomíra: sklápěcí terče a elektronická časomíra nebo PET lahve částečně naplněné 

vodou a  měření času ruční 
 
Hlavní rozhodčí:  Oldřich Dvořák 
 
Velitel soutěže:   Vladimír Skalák 
 
Vyhodnocení soutěže: bude provedeno cca 30 min po skončení soutěže.  
 
Po soutěži následuje zábava se skvělou kapelou Acustik. Občerstvení zajištěno � 
 
V Petrově nad Desnou 1. srpna 2017 
     
Vladimír Skalák v.r.      Ing. Jan Vaníček v.r. 
velitel soutěže       starosta SDH Petrov nad Desnou 
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Obrázek je pouze orientační, není v žádném měřítku 
 
 
 
 
 

 

START 

NÁDRŽ 

ZÁKLADNA 2 x 2 m 

KOLEJE 

BARIÉRA 

PRŮLEZØ0,8 x 1 m 
 

IMITACE PLOTU 

TERČE 

2 x B + rozdělovač 

2 x 2 C, 1 x 1 C + proudnice 


