
 

 

ZVEME VÁS NA OSLAVU 

110000..  VVÝÝRROOČČÍÍ   ZZAALLOOŢŢEENNÍÍ     

SSDDHH  LLEESSNNÍÍ   HHLLUUBBOOKKÉÉ  

SPOJENÉ S NETRADIČNÍ HASIČSKOU 

SOUTĚŢÍ, KTERÁ SE BUDE KONAT  

9. ČERVENCE 2011  

V LESNÍM HLUBOKÉM 

Program oslav: 

9:30   Shromáţdění všech jednotek 

10:00 Průvod 

10:30   Představení poţární techniky 

11:00 Ukázka historické koňské stříkačky 

13:00 Ukázka vyprošťování z havarovaného vozu 

14:00 Zahájení soutěţe 

16:30 Vyhodnocení soutěţe 

20:00  letní rocková zábava s kapelami FORTIX, RENOVACE 

 ROCK , M.E.Š. 

22:30 Ohňostroj 
 

Další kulturní program: 
Pro děti : skákací hrad, trampolína, dětské hřiště 

V průběhu celé oslavy bude zajištěno bohaté občerstvení. 

Na VAŠI účast se těší členové SDH Lesní Hluboké 



 

 

Pravidla soutěže  k 100. výročí založení SDH LESNÍ HLUBOKÉ 

Termín: 9.7. 2010  

Místo -Obec : Lesní Hluboké  

Startovné 100,- Kč zaplatí družstvo u prezence (soutěžící družstva obdrží poukázky na občerstvení zdarma). Po 

nástupu se vozidla seřadí dle pořadí na startovní pole, poté startuje první družstvo. Následující družstva vybíhají po 15 

minutách. Časový odstup je možno měnit podle potřeb pořadatele.  

 

Pravidla soutěže: 

 START: Zásahové vozidlo je připraveno na startu (vypnutý motor, nástupní dveře jsou zavřené). Družstvo (1+7) 

je nastoupeno před vozidlem.Výstroj - helma a pásek jsou odložené na určitém místě. Po startu ( signální výstřel ) se 

družstvo ustrojí, běží k vozidlu a vyjede na trasu. Řidič může být ustrojen. 

Před každým rozjezdem musí být všichni členové družstva a potřebné nářadí ve vozidle,dveře musí byt 

zavřené! Automobil musí být určený pro zásah. 

 

Na trase jsou jednotlivé překážky. 

1. Vlečka. Hasiči vlečku odtlačí na označené místo a zajistí jí klínem. Družstvo pokračuje v cestě k další 

překážce. 

2. Strom.. Řidič zastaví před spadlým stromem přes cestu, nesmí se ho dotknout ani nad ním zatavit vozidlem. 

Potřebná část hasičů vystoupí, odřízne kus stromu ruční pilou a odklidí jej z cesty. Jakmile toto splní, hasiči 

nasednou do vozidla a řidič pokračuje v jízdě k další překážce.  

3. Defekt.. Řidič zastaví vozidlo, hasiči jej zajistí klínem a zvednou pravé přední kolo tak, aby rozhodčí mohl 

protáhnout pod kolem měrku.(10mm). Poté  družstvo pokračuje k další překážce. 

4. Raněný. Ležící osobu hasiči uloží na nosítka a přenesou do určeného prostoru. Po splnění úkolu družstvo opět 

pokračuje v jízdě k poslední překážce.  

5. Přejezd. Řidič zastaví před proudovou hadicí .Potřebná část hasičů vystoupí a klade přes překážku přejezdové 

můstky, řidič přejede, hasiči poklidí přejezdové můstky a nastoupí do vozidla.  Poté  družstvo pokračuje k 

vodnímu zdroji, kde provede požární úkon povodeň.. 

6. Povodeň. Na určeném místě řidič zastaví vozidlo a zajistí jej klínem. Mužstvo se vyzbrojí potřebným nářadím 

z vozidla. Hadice nesmí být spojeny ve voze, stroj smí být nastartován až po vytažení z vozu, nebo odpojení od 

vozidla. Startuje se pouze klikou (při použití startéru se připočtou trestné sekundy). Savice a sací koš se spojí na 

zemi, záchytné a ventilové lanko se uváže před ponořením do nádrže, sání vody se provádí pouze přes vývěvu 

agregátu. Konec záchytného lanka musí být přivázán ke stroji. Družstvo provede přečerpání  určitého objemu 

vody z místa A do místa B. 

     (Jde o klasický útok, kde se konce proudových hadic pr. „B“ zapojí do jednoho hydrantu).  

 

Velitel vozu při útoku pouze sleduje činnost družstva, může radit, ne pomáhat! Během celého závodu se budou 

hasiči chovat ukázněně a nebudou používat vulgarismy . Za každý přestupek proti pravidlům bude 

připočteno 20s k celkovému času.  

  
Potřebné vybavení: 2 ks savic, 2ks hadice „B“ 75mm, 4 ks hadic „C“ 52mm, rozdělovač, 2ks záchytné a 

ventilové lanko, klíč na savice. Družstvo musí mít pracovní stejnokroj, přilbu, rukavice (zásahové, nebo pracovní) a 

obuv. Obuv mají všichni členové družstva jednotnou, nejlépe jakoukoliv zpevněnou, nebo zásahovou.  

Soutěží se v kategorii: MUŽI, ŽENY. Družstvo žen a dorostu provádí překážku povodeň ze základny a může být i 

smíšené.  

Přihlášky: 
Potvrzení účasti zasílejte emailem, nebo potvrďte telefonicky nejpozději do 6.7. 2011. 

Kontakt:  Josef Hotárek, tel. 733 353 925 

 Luboš Solař, tel. 605 488 550 

 Email: sdhlesnihluboke@centrum.cz 


