
SDH ÚNĚŠOV 
Vás zve na I.ročník 

 

„LEDOVÉ ÚTOKY“ 
Memoriál Josefa Saka 

Zařazeno do seriálu soutěží o Pohár vládce severu 

 

Datum konání:  28.ledna 2017 

Místo konání:   areál dílny Úněšovský statek 
49°52'49.0"N 13°08'47.1"E 

     Příjezd od Plzně do leva kolem kostela  

Povrch:    asfalt 

Prezence družstev:  do 10:30 hodin 

Začátek soutěže:  11 hodin 

Kategorie:   muži,ženy 

Pravidla:    dle Západočeské hasičské ligy 

 

PRAVIDLA soutěže v požárním útoku 
 

      Soutěžní disciplínou je požární útok dle pravidel Západočeské hasičské ligy s výjimkou 

muži soutěží na dvě B. 

 Hodnocení: hodnotí se kategorie muži, ženy  

      

Výpis úprav pravidel : 

 Savice – délka 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 

110 mm 

 Koš s funkční klapkou, s ovládáním umístněným vně pláště Velikost ok v sítu 

koše může být max. 10x10 mm 

 podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. 

tloušťce  10 mm. 

 Přívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhodčího 

 Hadice "C42" min. šířka 63 mm, hadice "B65" min. šířka 97 mm. Délka hadic 

min. 19 m . 

 Mezi ozuby půlspojek musí projít plastový přípravek .(tloušťky max. 1 mm) 

 Rozdělovač s funkčními uzávěry bez jejich zajištění a přídavného držáku  
 

 

 

 

 

 



 

 

Požárního útoku se bude provádět dle pravidel Západočeské hasičské ligy s těmito 

úpravami: 

 

 

 kategorie muži požární útok provádí na dvě „B“ 

 

 čas přípravy na základnu je max 4minuty 

 

 Na dráze jsou povoleny pouze značky umístěné pořadatelem (vzdálenost mezi značkami 

17,5,m) 

 

 

 

Přihlášení k soutěži :  

 

!!!!Rezervace zahájena dne 1.1.2017 na adrese !!!! 

 

http://www.firesport.eu/rezervace-mista-

unesov-8262.html 

 

 

Tel.:    724 504 396   

Email.:  sakjosef@gmail.com 

  

  

 

Při prezentaci bude vybíráno startovné 200,-Kč za družstvo. 

 

Zároveň Vás zveme na další dva závody, které jsou zařazeny do zimního 

poháru soutěží „O pohár vládce severu“ 

 

Dolní Hradiště 2017 -  ICE CUP  2017     14.ledna 2017 

 
Internetové přihlašování: 

http://www.firesport.eu/rezervace-mista-

dolni-hradiste-8241.html 

 

 

Nevřeň 2017 -  ICE CUP 2017     11.února.2017 

 
Internetové přihlašování: 

http://www.firesport.eu/rezervace-mista-

nevren-8243.html 
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