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Veškeré informace získáte 

na hasici@letnany.cz 
 

 

… aneb co vás může potkat u zásahu. 

mailto:hasici@letnany.cz


 

PROPOZICE SOUTĚŽE 

 

Jednotlivé etapy: 

 
- Štafeta.  

- Jízda zručnosti. 

Každé soutěžní družstvo má dva pokusy z nichž se započítá  ten lepší. 

  -     Hašení budovy 
                                 Jedná se o nalezení osob v hořícím domě v DT s jedním C proudem. 

- Přechod s jedním C proudem na střechu budovy dle cvičebního řádu. 

Po příjezdu jednotky na místo zásahu družstvo provede průzkum a požární útok od CAS pomocí 
nastavovacího žebříku na střechu budovy. 

- První pomoc po DN 

       Poskytnutí fundované první pomoci zraněným osobám a zajištění místa DN 

- Řezání motorovou pilou  

Práce s motorovou a ruční pilou na přesnost, bezpečná manipulace. 

- Práce na vodě. 

Záchrana tonoucího na čas. 

 

Pravidla soutěže:  

 
- Soutěž  je pořádána v souladu se směrnicemi hasičských soutěží  platných od 1.1.2012  

- Soutěžní družstvo ( 1+5 ) je tvořeno členy JPO 

- Každý člen družstva musí být starší 18 let.  
- Členové družstva musí být v dobrém zdravotním stavu, soutěž bude fyzicky náročná. 

- Zdravotní způsobilost potvrzuje přihlašovatel a soutěžící svým podpisem na přihlášce.  

- Družstvo bude vybaveno vlastní kompletní zásahovou výzbrojí a výstrojí (zásahový oblek, zásahová 

obuv, helma, opasek, rukavice, DT ) 
- Družstvo musí mít k dispozici zásahové vozidlo vyšší hmotnostní třídy CAS, rozbrus  

- a motorovou pilu. 

- Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených či odložených věcech. 
- Přihlašovatel odpovídá za veškeré své technické a věcné prostředky PO, užité při soutěži. 

- Počet družstev je omezen na 12, v případě většího počtu zájemců rozhoduje datum podání 

přihlášky. Pokud družstvo podá závaznou přihlášku musí počkat na potvrzení účasti od pořadatele.  

- Družstvo, které se účastnilo předešlého ročníku má po podání přihlášky v řádném termínu 

účast zajištěnou.  
- Podepsanou přihlášku odevzdá velitel při prezentaci 

- Každou disciplínu hodnotí přímo na místě rozhodčí. V případě sporu má konečné slovo hlavní 
rozhodčí, který má k dispozici jednoho odborného konzultanta pro oblast PO a jednoho pro oblast 

zdravotnickou. Soutěžní družstvo má právo v případě nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčích podat 

protest hlavnímu rozhodčímu a to na místě disciplíny nejpozději do doby, než disciplínu opustí.   

- Vítězné družstvo se zavazuje, že trofej vrátí 14 dní před konáním dalšího ročníku soutěže 

v původním stavu. 

- Pokud dojde k poškození trofeje bude opravena na náklady družstva, které mělo trofej v opatrování. 

 
Odevzdáním podepsané přihlášky soutěžní družstvo potvrzuje, že bylo plně seznámeno s propozicemi soutěže a v plném 

rozsahu s nimi souhlasí.  

 
Speciální etapou, která se nepočítá do celkového bodování je Letňanský Železňák, neboli výstup do čtrnáctého patra 

v „plné polní“ a s dýchacím přístrojem na zádech 

Název soutěže: Soutěž hasičské všestrannosti, o putovní pohár starosty Letňan – Letňanský železňák 

Pořadatel:                            SDH Letňany, Toužimská 51, Praha 18 – Letňany, 199 00 

Místo konání soutěže: Praha 18 

Prezence: 6. dubna 2013 v 08:30 hod 

Zahájení soutěže 6. dubna 2013 v 09:00 hod 

Velitel soutěže: Karel Slavata 

Hlavní rozhodčí Jiří Beneš 

Uzávěrka přihlášek nejpozději 4 týdny před konáním soutěže -  9.3.2013 


