
Sbor dobrovolných hasičů Lhota pořádá 

Memoriál Jany Urbanové 

6. ročník noční soutěže družstev v požárním útoku a hasičské všestrannosti 

 

1) Všeobecná ustanovení: 

-  Termín konání soutěže: sobota 11. června 2022 od 19.00 

-  Místo konání: Dolní Břežany – Lhota (louka mezi Lhotou a Zálepy - projedete ulici  Zálepská, 

přibližně na GPS souřadnice 49.9536453N; 14:4229692E) 

-  na přesné místo vás budou navádět cedule s nápisem „HASIČI“ umístěné na silničních křižovatkách 

v okolí Lhoty 

-  Disciplíny: a) Požární útok dle pravidel pořadatele (viz. níže) 

b) Hasičský ,,bowling“ o sud piva (viz. níže) 

-  Kategorie: Smíšená družstva (v družstvu smí být maximálně 2 členové mladší 18let, ale starší 15let.) 

-  Časový rozvrh soutěže: Sraz závodníků                - 19:00 

                                              Prezentace družstev      - 19:30 – 20:00 

                                              Seznámení s tratí           - 20:00 – 20:20 

                                              Slavnostní nástup          - 20:20 – 20:30 

                                              Start soutěže                  - 21:00   

 

2) Výzbroj soutěžních družstev: 

- Koš, 2ks savic 2,5m, 2ks hadice B75 (20m), 4ks hadice C52 (20m), rozdělovač vřetenový, 

stroj libovolný 

- 2ks proudnice C - dodá pořadatel (jednotné pro všechny družstva) 

 

3) Výstroj:  

- Zásahová, nebo kotníková obuv!!! (z důvodu nezpevněného povrchu), sportovní přilba, 

lehký opasek. Jednotné oblečení družstva je na Vás, preferujeme PS2, ale dresy nevadí. 

 



4) Technická ustanovení: 

- Počet členů družstva: maximálně 7 – muži a ženy v libovolném poměru 

- Startovní pozice družstva je v leže na zádech, hlavou k základně  

- Voda se saje z nádrže nad terénem a bude v průběhu útoků doplňována 

- Stroj libovolně umístěn na základně 2x2m 

- Ostatní materiál umístěn mimo základnu podél vyznačené čáry 

- Rozdělovač musí mít na startu úplně uzavřené všechny tři kohouty  

- Savice umístěny na základně, ne však na stroji 

- Stroj se startuje až po odstartování útoku  

- Všechny hadice se rozhazují alespoň na tři otočení kotouče 

- Košař má při útoku doplňkový úkol (netradiční umístění koše – zveřejněné při seznámení s tratí) 

- Koš musí být na savici našroubován před ponořením do kádě, nesmí se šroubovat ve vodě (ani 

v případě spadnutí koše do kádě) 

- Koš musí zůstat našroubován i po vytažení savic z kádě (jinak diskvalifikace) 

- Sání se provádí pouze na vývěvu bez nabírání (nutno nasát do 90 vteřin) 

- Oba proudy beží na 2ks hadice „C“, proudaři překonávají lehkou překážku (zveřejněna při 

seznámení s tratí) 

- Provádí se dva útoky (soutěž je dvoukolová – výsledný čas = součet časů obou útoků) 

- V případě diskvalifikace družstva v prvním útoku, se družstvu počítá nejhorší čas prvního kola plus 

15 vteřin, aby mohlo družstvo nastoupit do kola druhého  

- V případě diskvalifikace družstva v druhém kole, se družstvu počítá nejhorší čas druhého kola plus 

15 vteřin 

- Terče jsou vzdálené od středu základny 70m, typ terčů bude upřesněn při seznámení s tratí       

(plnící terče s digitální časomírou / shozové terče (plechovky) s ručním měřením stopkami) 

- Nástřiková čára je umístěna ve vzdálenosti 5 m před terči 

- Maximální čas na útok je 2 minuty  

- Čas na přípravu materiálu před startem jsou 4 minuty  

- Trať bude částečně osvětlená, je však nutné počítat se zhoršenou viditelností 

 



5) Hasičský „Bowling“ o sud piva: 

    - Soutěže se mohou účastnit pouze členové družstev soutěžících v hlavní soutěži v PS 

    - Za každé družstvo soutěží 4 členný tým  

    - Soutěží se ve srážení kuželek rozhozem smotané hadice B75, umístěných 8m od startovní čáry 

    - Každý člen týmu má jeden pokus (jeden rozhoz hadice) 

    - Vítězem se stává tým s nejvyšším počtem poražených kuželek (v případě shodného výsledku dvou 

týmů rozhoduje rozhoz) 

 

6) Ostatní organizační zajištění 

    - Maximální počet družstev: 15 (pořadatel si vyhrazuje právo na změnu) 

    - O startovním pořadí v I. kole se rozhodne losem, pořadí v druhém kole je stejné (domácí družstvo 

si vyhrazuje právo na volbu pořadí útoku v každém kole) 

    - Každý člen musí mít platný členský průkaz s fotografií (nebo jiný platný doklad s fotografií) 

    - Startovné 200,- Kč (splatné při registraci družstva) 

    - Soutěž není samostatně pojištěna  

    - Občerstvení zajištěno 

 

 

 

Prosíme o předběžné přihlášení družstev do 8.6.2022 na e-mail: 

frankl.j@seznam.cz, nebo na tel: 604 134 567 (Jiří Frankl). 

 

Přihlášky se vyplní a odevzdají nejpozději u prezentace společně se zaplacením 

startovního poplatku. 

 

 

Za SDH LHOTA 

Luděk Plechatý               Jiří Frankl 

Starosta sboru        místostarosta sboru 

  

mailto:frankl.j@seznam.cz


Přihláška do soutěže  

Memoriál Jany Urbanové v požárním útoku a hasičské všestrannosti  

dne 11. června 2022 od 19:00 

 

 

SDH:…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Razítko SDH a podpis vedoucího družstva 

 

jméno příjmení datum. nar. podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


