
 Sbor dobrovolných hasičů 

  HÁJOV 
  si Vás dovoluje pozvat na  

 III. ročník pohárové soutěže 

 v požárním útoku 

 

O  HÁJOVSKÝ  POHÁR 
která je zároveň 11. kolem VIII. ročníku Beskydské ligy. 

Datum konání: sobota 1. září 2012 
Místo konání: Hájov – pod hasičskou zbrojnicí (areál výletiště) 
Prezentace: od 19:30 hod. (pořadí dle příjezdu, možno i objednat) 
Začátek: 20:30 hod. 
Startovné: 100 Kč za každé soutěžící družstvo 
Disciplína: požární útok 
Kategorie: muži, ženy, veteráni nad 35 let (ročník 1977) 
 možnost půjčení 1 člena; v družstvu žen nesmí startovat muž; za družstvo veteráni nad  
 35 let může startovat 1 mladší člen ale pouze na pozici koš, savice, stroj 
Časomíra: elektronická, sklopné terče 
Výstroj: jednotné dresy (půjčený člen musí běžet v domovském dresu a maximálně 2x), opasek, 
 přilba, obuv jakákoliv 
Výzbroj: stroj, 2 ks savice 2,5 m, sací koš, 2 ks hadice B, 4 ks hadice C, 2 ks proudnice C, 
 rozdělovač, 2 ks klíč; (délka hadic 20 m +/- 1 m) 
 
Provedení útoku: libovolné, družstvo sedmičlenné, nářadí a stroj na základně, mezi košem a savicí musí  
 projít papír, koš nemusí být našroubován před ponořením do kádě, po dokončení útoku 
 musí být koš našroubován, savice se mohou dotýkat země a nemusí být sešroubovány,  
 spojky hadic na papír, čára výstřiku je nedotknutelná, závodník však může přesahovat  
 tělem nebo proudnicí tuto čáru. 
 V případě poruchy časomíry bude start opakován. V případě prasknutí hadice může  
 družstvo svůj pokus opakovat. Měření hadic namátkově (min. délka 19 m). 
 V případě shodnosti výsledných časů bude brán v úvahu druhý lepší sestřik. 
 
Neplatný pokus: nenašroubovaný sací koš, dotknutí čáry nohou závodníka, shození terče jiným  
 proudem, nezavodnění čerpadla včetně útočného vedení do 2 minut, nedokončení útoku 
 v předepsané výstroji, příprava základny delší než 5 minut, nesportovní chování. 
 Protest může být podán do 5 minut po ukončení PÚ písemně, pouze vedoucím družstva, 
 proti rozhodnutí rozhodčího není odvolání. 
 
 
 
!!! Družstva soutěží na vlastní nebezpečí !!! 
 
Webové stránky: www.sdh.hajov.cz 



Ceny:  MUŽI    ŽENY   VETERÁNI 
1. místo 800 Kč + pohár + put. pohár 500 Kč + pohár + put. pohár pohár 
2. místo 500 Kč + pohár  300 Kč + pohár pohár 
3. místo 300 Kč + pohár  100 Kč + pohár pohár 
4. místo 200 Kč  věcná cena 
5. místo  100 Kč  věcná cena 
 
Poznámka: Ceny nevyzvednuté při předávání cen propadají ve prospěch pořadatele. 
 

 
 

SRDEČNĚ ZVOU HÁJOVŠTÍ HASIČI 
 

 Jalůvka Vojtěch Chromčák Josef Jurečka Radek 
 tel: 737 032 468 Starosta SDH Předseda OV 
 jaluvkav@seznam.cz 

Schéma tratě: 


