


PROPOZICE HASIČSKÉ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

DNE 23.7.2022 V MALŠICÍCH 
 

Program: 
8.30 - 8.55 - prezentace mladých hasičů 

9.00 - zahájení soutěže MH 
12.00 - vyhlášení výsledků MH 

 
12.30 - 12.55 - prezentace družstev dospělých 

13.00 - zahájení soutěže dospělých 
17.30? - vyhlášení výsledků dospělých 

 
Doplňková soutěž – běh se sudem 
 
Prosíme o nahlášení družstev mladých hasičů, dospělých a příslušné 
kategorie do 20.7.2022 na tel.: nebo776 723 259 nebo na e-mail 
krivankovaradka37@seznam.cz  
 

Kategorie, propozice DOSPĚLÍ HASIČI 
 
Kategorie dospělí PS8 

- hadice muži - ženy 2B 4C 

- hadice široké B75 C52 

 
Kategorie dospělí PS12 

- hadice muži 3B 4C, ženy 2B 4C 

- přetlakový ventil dodá pořadatel 
- hadice široké B75 C52 

- dle pravidel THL 
- Nástřiková čára nedotknutelná 

 

Kategorie upravené 

- hadice muži 3B 4C, ženy 2B 4C 

- úzké hadice 

- dle pravidel THL 

- nástřiková čára nedotknutelná 

 

Kategorie veteráni 
- hadice muži 2B 4C, ženy 2B 4C 

- hadice široké B75 C52 

- dle pravidel THL 

- zapůjčení závodníků a jejich věk dle pravidel THL 
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Kategorie – Netradiční požární útok 
- Hadice v kotoučích, postupné rozhazování 
- Překonání překážek 

 

Další informace 

- Prezence  
- družstvo si může zapůjčit 2 závodníky. 
- povrch sportoviště je travnatý 

- zápisné činí 200 Kč za každou kategorii 
- příprava na základně 4 min. (při vysoké účasti se může doba přípravy 
zkrátit) 
- elektronická časomíra 

- voda se během pokusu nedoplňuje 

- v každé kategorii sud piva pro vítěze 

- soutěž je vedena na dvě základny, jedny terče 

- podání protestu 500 Kč 

- základna dřevěná 

- soutěž je moderovaná 

- občerstvení a toalety na místě 

- soutěž není pojištěna 

- pořadí na startu podle přihlášení na místě konání soutěže. Možnost 
prohození nebo posunutí startovního pořadí pouze po dobu prezentace 
od 12:00 do 12.30 

Pro přihlášení pište na email: krivankovaradka37@seznam.cz, tel.: 
776723259 do 20.7.2022 
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