
Hasičský sbor města KAROLINKY 

Vás srdečně zve na 50. ročník 

hasičské soutěže mužů, mužů nad 35let, žen, 

dorostenců a dorostenek 
 

O  PUTOVNÍ  POHÁR 

m  ě  s  t  a 

K  A  R  O  L  I  N  K  Y, 
který je zároveň pátým kolem osmého ročníku  

 

Beskydské ligy 
 

 

  Datum konání :  neděle 8. 7. 2012 

Místo konání   :  Karolinka – Na Horebečví, fotbalový stadion , směr  označen             

šipkami při průjezdu městem 

  Časový rozvrh  :   12. 00 hod.  -  12.45 hod.    prezence  

                                12. 45 hod.    instruktáž velitelů  

                                13. 00 hod.                     zahájení soutěže 
  Požární útok bude prováděn na dva sklopné terče, stříkací čáry budou vzdáleny 90 metrů - muži (70 metrů 

ženy) od středu základny a startovní čára vzdálena 10 metrů od středu základny (rozměry prostoru pro PÚ jsou 

dle požárního sportu, muži 3 ks  hadice „B“, ženy 2 ks hadice „B“). Čára výstřiku je dotknutelná, ale v 

okamžiku výstřiku vody z proudnice musí být závodník před čarou, čáry se nesmí dotýkat, přičemž může 

čáru přesahovat jak proudnicí, tak i částí těla. Při stříkání se půl spojky proudnice a hadice mohou dotýkat 

země. Spojky hadic a koš se šroubením savce nesmí být před útokem spojeny, mezera mezi spoji je na list 

papíru. Koš musí být předem našroubován na savici, než se dotkne hladiny vody nadzemní nádrže. Savce 

nemusí být sešroubovány. Savice se může dotýkat země. Útok je prováděn na travnatém hřišti, startován 

pistolí a měřen elektronicky, v případě poruchy časomíry bude pokus opakován. Počet členů družstva je 

maximálně 7. Závodní družstvo má možnost si půjčit jednoho závodníka z jiného týmu, který poběží 

v domovském dresu. U družstva žen může být jeden muž na postu: koš, savce, stroj. (sací vedení) 

      Nářadí: PPS 12, 2 x savice prům. 110 mm x 2,5 m, sací koš, rozdělovač, muži 3 ks a ženy 2 ks hadice 

„B“, 4 ks hadice „C“ – povoleny jsou úzké průměry hadic o délce minimálně 19 metrů, 2 ks proudnice „C“. 

Výstroj dle požárního sportu, celé družstvo jednotné, tretry povoleny. 

Dorostenci odpovídají propozicím mužů a dorostenky propozicím žen. Dorostenci a 

dorostenky před startem prokážou svůj věk platným dokladem totožnosti. Bude 

umožněn start závodníkům od data narození 1. 1. 1993 a mladším. 



 

Startovací pořadí lze předem rezervovat s podmínkou účasti! Soutěž se koná za každého 

počasí. Informace a rezervace na tel. čísle: 731 229 933 nebo na www.firesport.cz/diskuze 
 

stepan.moravek@seznam.cz www.hasicikarolinka.xf.cz 
 

podrobnosti ligy www.beskydskaliga.info 
                          

Startovné činí 100,- Kč 
  Finanční ocenění: muži                                     ženy 

1. místo   2000,-     1. místo   1000,- 

2. místo   1500,-     2. místo     800,- 

3. místo   1000,-     3. místo     500,-   

4. místo     500,-       4. místo     300,- 

5. místo     300,-         5. místo     100,-  
 

Pro kategorii mužů a žen jsou do 5. místa zajištěny poháry, 

pro ostatní kategorie do 3. místa 
 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
 

velitel JSDH                                                    starosta SDH 
Josef MATYŠČÁK                                          Josef VOJKŮVKA 

 

 

                                                                                                    
 

                                                                                                               

     Holík International, s.r.o. 
 

Město Karolinka 

 

TANARI M + M 

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE – Vašut Jiří 

AUTODOPRAVA Píšek - Jan & Píšek Jaroslav 

AUTODOPRAVA - Podešva František 

LESNICKÉ PRÁCE - Balcar Václav 

AUTODOPRAVA – Plánka Zdeněk 

DŘEVOVÝROBA - Jochec Viktor 

TRUHLÁŘSTVÍ - Šulák Miroslav 
 

 


