
 
POZVÁNKA 

 
Sbor dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou vás zve na soutěž mladých hasičů, která se 

uskuteční v sobotu 29. července 2017 v areálu Dělnického domu, ul. Hraničky 701/1. 
 
Program:  15.00 – 15.20 prezentace kolektivů 
  15.30 - zahájení soutěže 
 
Disciplíny: 
  Požární útok Plamen – dle směrnic Plamen. Stroj jednotný pro obě kategorie, pro 
  kategorii mladší žáci savice a sací koš dodá pořadatel, přetlakový ventil jednotný, 
  ostatní výzbroj vlastní. Bude určen zkušený dospělý strojník, který bude mít 
  pravomoc zasáhnout v případě ohrožení stroje. Při poruše stroje bude dodán 
  náhradní stroj. Předešlé pokusy se NEBUDOU OPAKOVAT!  U kategorie mladší 
  žáci je dovolena pomoc 2 vedoucích při přípravě základny. 
  Nářadí na provedení požárního útoku: Dle směrnic Plamen. 
 
  Netradiční štafeta 4 x 50 metrů – Provedení štafety 4 x 50 metrů : 
  Na  dvě základny se připraví obě (nebo dle určení vedoucího družstva jedno) čtyř-
  členná družstva. Na pokyn startéra vybíhají první členové štafet, na základně se 
  vyzbrojí 1 hadicí, kterou od plovoucího čerpadla rozloží, půlspojku připojí na 
  plovoucí čerpadlo, obíhají metu, vrací se zpět na start, kde po ručním dotyku 
  vybíhá druhý  člen štafety, na základně se vyzbrojí 2. hadicí, tu rozloží za 1. 
  hadicí, oběhne metu, vrací se zpět na start, kde po ručním dotyku vybíhá třetí 
  člen štafety, který spojí obě hadice, oběhne metu, vrací se zpět na start, kde po 
  ručním dotyku vybíhá čtvrtý člen štafety, který se vyzbrojí na základně  
  proudnicí, tu připojí na druhou hadici, oběhne metu a vrací se zpět do cíle. 
  Nářadí na provedení štafety : 2 ks hadice C min. délka 9,5 m, 1 ks proudnice C 
 
Povrchem pro obě disciplíny je asfalt. 
 
Celkové hodnocení i hodnocení disciplín dle směrnic Plamen, tzn. že při stejném součtu umístění 
rozhoduje požární útok Plamen.  
 
Velitel soutěže: Lucie Holéczyová   +420 728 546 784            lucieholeczyova@seznam.cz 
                
Hlavní rozhodčí: Stanislav Výtisk 
 
 
Pro vítězná družstva jsou připraveny věcné ceny. 
Pro závodníky i hosty bude připraveno občerstvení. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny. 
 
  Těšíme se na vaši účast 

         Výbor SDH Polanka n.O. 


