
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                  

    obec Horní Bělá 

 

 

 

 

 

pořadatel :  SDH Horní Bělá 

termín : 23. června 2018 

místo :  hřiště TJ sokol Horní Bělá (za kulturním domem) 

prezence :  18 : 00 – 18:30 hod 

začátek :  19 : 00 hod 

 

disciplína : soutěží se v disciplíně požární útok 

 

Kategorie mladší: plní 5-ti členné družstvo. Přetlakový ventil, proudnice a motorová 

stříkačka jsou jednotné, dodá pořadatel. Provedení  disciplíny dle směrnice hry  Plamen, 

s omezením pouze na 1 hadici B (útočné vedení s použitím jedné hadice B, rozdělovače, 

dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud, dvou hadic C a proudnice C pro 

druhý útočný proud). Obsluhu PMS provádí vedoucí družstva nebo osoba jím pověřená 

starší 18 let s použitím ochranné přilby 

  

Kategorie starší: plní 7 členů družstva MH. Přetlakový ventil, proudnice a motorová 

stříkačka jsou jednotné, dodá pořadatel. Provedení disciplíny dle směrnice hry Plamen. 

   

čas na přípravu základny: 4 min 

Pozn.: čerpadlo musí být zavodněno do 30 s od povelu startéra a útok ukončen do 60 s, v případě 

nedodržení časového limitu se útok hodnotí jako neplatný pokus 

 

Pozn.: Rozhodčí disciplíny je oprávněn pokus ukončit bez možnosti opakování: 

1, v případě neodborného či špatného zacházení se strojem 

2, v případě špatného zapojení spojek „B“ a „C“ a rozdělovače (únik vody na plochu), pokud 

strojník a soutěžící neprojeví snahu o nápravu vzniklé situace (strojník uzavře ventil na výtlačném hrdle 

stroje a vyčká na opravu spoje) 

 

Soutěž bude připravena na 2 stavy. 

 

V pořadí  –    mladší kategorie 

- starší kategorie 

 

Pozn.: Vyhlášení kategorie mladší proběhne mezi prvními a druhými pokusy starší kategorie 

 

Společný materiál :  - proudnice 

          - přetlakový ventil 

     - přenosná motorová stříkačka 

 

Pozn.: V případě závady na materiálu dodaného pořadatelem, bude materiál nahrazen a soutěž bude 

pokračovat. 



     

hodnocení :  každé družstvo má dva pokusy, z čehož se počítá lepší čas  

startovné :  50 Kč za družstvo  

 

 

Soutěž není samostatně pojištěna. 

Přihlášky do soutěže zasílejte do 20. června 2018 

 

                                                                 

Srdečně Vás zve SDH Horní Bělá 

                    

                                                                                                   

Kontakt :  Tomáš Polcar  

  Tel: 724 765 131 

  e-mail: tomaspolcar@seznam.cz, sdhhornibela@seznam.cz 

  web: http://www.sdhhornibela.estranky.cz 

 

Pozn.: 

Soutěž bude časově navazovat na soutěž Hornobělská 60. Pro družstva je možnost přespání pouze 

ve vlastních stanech (není možno přespávat na sále KD). Parkování možno v horní části hřiště a 

v blízkém okolí. 

http://www.sdhhornibela.estranky.cz/

