
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHOTÍKOV 
 

                                                   POZVÁNKA 
na soutěž hasičských družstev v PU pořádanou jako 16..ročník Memoriálu Hany Hamatové 
            
            Datum konání: sobota 4. června 2022 

Místo konání: cvičiště SDH Chotíkov - Bejkárna 
Disciplína: požární útok   
Kategorie: muži, ženy/ maximálně 7 členů 
Časový program:   12:15 – 12:45  - sraz účastníků 
                               13:00  - zahájení soutěže 

 
Startovné: 100 Kč za družstvo - Soutěž není samostatně pojištěna! 
    
Výstroj: pracovní stejnokroj nebo jednotný sportovní oděv (celé družstvo jednotně ustrojeno), 
              přilba, opasek lehký, sportovní obuv  
  
Výzbroj: - motorová stříkačka PS 12 nebo PS 8 
               -  2 kusy savic délky 2,5 m  
    -  sací koš s klapkou, rozdělovač 
               -  2 kusy hadice B75 - muži ; 2 kusy hadice B75 - ženy  
               -  4 kusy hadice C52    – 20 m 
               -  2 kusy proudnice C52 – možno použít i bez uzávěru  
               -  2 hákové klíče – dle potřeby       
 

PROVEDENÍ ÚTOKU: 
Příprava nářadí na základnu 2x2 m – 5 minut (v případě uvážení pořadatele možné zkrácení). 
Provedení útoku dle pravidel POŽÁRNÍHO SPORTU – mezi ozuby půlspojek musí projít 
arch papíru. Každý proud má svůj terč - průstřikový, který musí srazit proudem vody bez 
přešlápnutí čáry nástřiku. Voda k útoku nebude doplňována do nádrže. Čas je měřen od 
povelu startéra do otevření 2 terče. Stroj nastartován na pokyn rozhodčího. 
Případné protesty nebudou přijímány. 

 
TRESTNÉ VTEŘINY: 

1. nesražení terče předepsaným způsobem                                                                             10 s 
2. nedokončení disciplíny v předepsané výstroji ( každý případ )                                         10 s 
   

DISKVALIFIKACE: 
Nenasátí vody do 1 minuty po startu. 
Nenašroubování s. koše před ponořením do vody nebo jeho spadnutí před vytažením z vody. 
Před sražením terče musí být sešroubováno přívodní vedení, jeho rozpojení až na pokyn 
rozhodčího . 
Za hrubé a nesportovní chování. 
 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE: 
Předběžnou přihlášku lze zaslat nebo telefonicky do 31. května  2022 na adresu: 
Milan Hamata, 330 17  Chotíkov 280 – tel.: 737 310 602      sdhchotikov@seznam.cz 
Přihlášky na místě po dojezdu družstva 
 
        Martin Haken                                                                   Milan Hamata                                                                        
Starosta SDH Chotíkov                                                       Velitel SDH Chotíkov 


