
 

 

 

 

 

 

 

 

Vás srdečně zve na 10. ročník soutěže v požárním útoku 

Memoriál Josefa Špoka  
 

Datum konání:  25.9.2021 

Místo konání: Morávka – areál základní školy; 

Prezentace družstev: od 09:30 hodin, pořadí na startu dle příjezdu 

jednotlivých družstev nebo přihlášení 

Zahájení soutěže:  10:00 hodin 

Kategorie:   požární útok mužů a žen 

Startovné:   100,- Kč / družstvo 

Pravidla:   vlastní 

Charakter tratě: požární útok bude probíhat na betonové dlažbě, 

tartanu a trávníku hřiště 

Družstvo:  max. 7 členů 

 

* Výsledky družstev 10. Podbeskydského okrsku budou hodnoceny 

zároveň v soutěži O pohár Sv. Floriána Podbeskydského okrsku 

 

  



Provedení požárního útoku:   

Družstvo startuje ze startovací čáry vzdálené 10 m od středu základny, z důvodu charakteru 

hřiště je start pod úrovní základny (od startu se běží do mírného svahu). Požární stříkačka PS 8 

nebo PS 12, před startem může být nastartována. Členové družstva sestrojí sací vedení z 2 ks 

savic 110/2,5 m a sacího koše, od umělého vodního zdroje – reprezentován kádí. Od stroje 

družstvo sestrojí dopravní vedení z 2 ks hadic B (min. délky 19 m) k rozdělovači a dále 2 útočná 

vedení z 2 ks hadic C (min. délky 19 m) a proudnic. Cílem útoku je sestřik terčů v co nejkratším 

čase. 

Zvláštnosti: - savice přesahující základnu se mohou dotýkat země 

 - tvar útoku na přiloženém nákresu (osa terčů není kolmá na osu 

základny) 

 - jednotný úbor, opasek, přilba, příprava na základně max. 5 min, 

!!!zakázaná obuv: tretry, kopačky!!! 

 - vzdálenost koncovek hadic na průchod papíru, sací koš musí být 

našroubován po vynoření 

Měření dosažených časů: - elektronická časomíra 

   - v případě poruchy ruční časomírou 

Družstva soutěží s vlastním nářadím a na vlastní nebezpečí. 

Soutěž bude probíhat v areálu, ve kterém probíhají stavební úpravy,  

dbejte prosím zvýšené opatrnosti 

Prosíme závodní družstva, aby respektovali aktuální epidemiologické podmínky a 

dodržovali aktuální nařízení vlády. 

 

Vyhodnocení soutěže proběhne do půl hodiny od ukončení útoku posledního družstva. 

Občerstvení v areálu zajištěno. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic nebo programu soutěže pro případ 

nepředvídatelných okolností. 

Na Vaši účast zvou a těší se, členové sboru. 

 

Velitel SDH Morávka 

Karel Štefek 

tel. 723975421

Starosta SDH Morávka 

Roman Böhm 


