
Sbor dobrovolných hasičů Město Touškov a město Město Touškov  

pořádá 

VI .ročník soutěže mladých hasičů 

 

O putovní pohár starostky města 
 

Datum konání:      sobota 14.9.2019 

Místo konání:      hřiště TJ Sokol Město Touškov 

Kategorie:             mladší a starší žáci ( pěti a sedmičlenná družstva ) 

Disciplíny:             požární  útok a upravená štafeta 

Časový program:     8:30 – 9:00 hodin příjezd družstev 

                                     9:15 - hodin nástup a rozlosování 

                                     9:30  - začátek závodů 

Pojištění:                soutěž je pojištěna 

 

Přijeďte i VY užít si dopoledne v přátelské atmosféře ☺  

 

Přihlášky do soutěže posílejte písemně na e-mail : mladihasicimestotouskov@seznam.cz 

nebo telefonicky na tel.číslo 608 290 651  ( Lukáš Kubík ) nejpozději do 2.9.2019. 

 

V Městě Touškově 22.8.2019 

Lukáš Kubík                              David Trsek                     František Ruml                     Iveta Zajíčková 

vedoucí mládeže                     velitel sboru                   starosta sboru                   starostka města               

 

mailto:mladihasicimestotouskov@seznam.cz


Požární útok:  

Kategorie mladších – minimální počet 5 soutěžích + obsluha PMS , kategorie 

starších minimální počet 7 soutěžících. 

Kategorie mladších a starších žáků bude probíhat jednokolově. Startovat jako 

první budou mladší žáci.Terče jsou plechovky (PET lahve) umístěné za štítem 

s otvorem.  

Hodnocení soutěže: 

Součet dosažených časů ve dvou disciplínách – požární útok + štafeta. 

  

 

Štafeta dle pravidel pořadatele: 

Družstva mladších i starších žáků nastoupí k provedení štafety v počtu 7 

soutěžích. 

Sedm členů družstva se rozestoupí na své úseky. 

Č.1 na pokyn startéra uchopí měřící nádobu v bodu B a přenese ji k bobu A 

,nalije vodu do připraveného vědra. Měřící nádobu vrátí na původní místo a 

zaujme místo na konci úseku č.7 . 

č.2 vezme vědro s vodou v bodu A – proleze s ním tunel a na předávací čáře je 

předá č.3 

č.3 převezme vědro od č.2 – přeběhne lávku a na předávací čáře předá č.4 

č.4 převezme vědro od č.3 – proběhne dráhu, kde musí prošlápnout 5 

pneumatik a předá na čáře vědro č.5 

č.5 převezme vědro a proběhne slalom mezi kužely, na předávací čáře odevzdá 

vědro č.6 

č.6 převezme vědro a na dvojité překážce první přeleze druhou podleze, na 

konci úseku předá č.7 

č.7 převezme vědro překoná úsek na jeho konci podá vědro oknem č.1 .  



č.1 převezme vědro donese jej k bobu B vodu přelije do měřící nádoby – 

prázdné vědro postaví zpět do bodu A – STOP ČAS 

Úbytek vody 10mm -   +10 trestných vteřin. 



 


