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VŠELIBICKÝ POHÁR 2020 
hasičských družstev 

- instrukce a pravidla - 
 

 
     

OBECNÉ INFORMACE: 
  
Pořadatel: SDH Všelibice ve spolupráci s Obcí Všelibice  
  
Místo konání: Všelibice, hasičská zbrojnice 

loc. (mapy.cz):  50°38'53.705"N, 14°56'58.724"E 
  
Termín konání: 18.7.2020 od 16.00 hod.  
  
Program soutěže: 15.30 Registrace družstev 
 16.15 Losování startovního pořadí 
 16.30 Začátek soutěže startem prvního družstva  
 18.00 Vyhlášení výsledků  
  
Program zábavy: 13:00 Otevření občerstvení 
 14.10-15.30 Štafeta, disciplína okrskové soutěže 
 16.00-18.00 Všelibický pohár 2020 
 18.00-24.00 Skupina BOHEMIA BAND 

 
Reklama: Možnost umístění reklamních bannerů 2-3x1m (500,-Kč/ks) 

 
Stánkový prodej: Vyjma občerstvení, které zajišťuje pořadatel (cena 500,- Kč/stánek) 
  
  
  

INFORMACE SOUTĚŽNÍM DRUŽSTVŮM: 
  
Kategorie: Ženy, muži (max. sedmičlenná družstva), od 15-ti let 
 - za muže mohou soutěžit ženy 
  
Startovné: 200,- Kč soutěžící družstvo 
  
Disciplína: Požární útok, terč nástřikový 10l, elektronická časomíra 
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Registrace družstev: Elektronicky na sdhvselibice.cz od 1.7 do 17.7.2020  
 V místě v den konání poháru od 15.30 do 16.00 hod. 
Pořadí startu druž.: 1. Všelibice ženy (občerstvení) 
 Ženy dle pořadí elektronické registrace 
 Ženy dle losování elektronicky nepřihlášených družstev 
 Všelibice muži (technická četa) 
 Muži dle pořadí elektronické registrace 
 Muži dle losování elektronicky nepřihlášených družstev 
 V případě nutnosti pořadatel může upřednostnit družstvo 
  
Garance cen: 1. místo: Pohár, diplom, 7x medaile 
 2. místo: Diplom, 7x medaile 
 3. místo: Diplom, 7x medaile 
 4. - 10. místo: Diplom, láhev vína 
 11. - předposlední místo: Účastnický list, láhev vína 
 Poslední místo: Účastnický list, cena útěchy 
 Rekord tratě 500,- Kč  
 

PRAVIDLA POHÁRU 
 
Vedení poháru: Hlavní rozhodčí:  Josef Lebeda 
 Rozhodčí PÚ:             Libuše Čálková 
  
Výstroj družstva: Jednotný oděv, ochranná přilba a lehký opasek. 
  
Materiál družstva:  Motorová stříkačka PS 12 nebo PS 8, 4x savice 1.6m nebo 2x 

2.5m, sací koš, 2x hadice B75 min. délka 19 m, šířka ploché hadice B 
min. 113 mm, 4x hadice C52 délka 19 m, šířka ploché hadice C min. 
79 mm, 2x proudnice C, rozdělovač, klíče. 

  
Provedení PÚ:  Disciplínu plní družstvo v počtu maximálně 7 členů. Družstvo 

musí být připraveno na startovní čáře k plnění disciplíny do 5-ti minut 
od povelu rozhodčího následovně: 
 Na základně 2x2m bude nastartovaná motorová stříkačka, sa-
vice (2 dlouhé nebo 4 krátké, z toho 2 spojené), sací koš, 2x hadice 
B75, 4x hadice C52, 2x proudnice C, rozdělovač a klíče. Materiál na 
základně může být sestaven libovolně, avšak nikde nesmí základnu 
přesahovat. Výjimkou jsou savice, které se však nesmí dotýkat země. 
Mezi všemi spoji musí být mezera pro list papíru. Na základně nesmí 
být žádný další materiál ani pomůcky, než je předepsáno výše v ma-
teriálu družstva. 
 Disciplínu odstartuje startér. Družstvo vytvoří přívodní (sací) 
vedení a dopravní vedení pomocí dvou hadic B75. Od rozdělovače 
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vytvoří dva útočné proudy po dvou hadicích C 52 na nástřikové terče. 
Disciplína končí signalizací posledního terče. 
 

Trestné sekundy: Předčasné vyběhnutí při opakovaném startu 5 sec./případ 
   
 Křížení útočných proudů 5 sec./případ 
   
 Není-li sací koš přišroubován na savice před po-

nořením do kádě 
5 sec. 

   
 Rozpadnutí sacího vedení po vyjmutí z kádě 5 sec. 
   
 Přešlap nástřikové čáry 5 sec./případ 
   
 Ukončení pokusu bez části výstroje nebo vý-

zbroje 
 
Při použití PS 8 

5 sec./případ 
 

- 5 sec. 
 

  
Diskvalifikace: Úmyslné porušení předepsaného provedení disciplíny 
  
Doplnění: Není-li výslovně uvedeno jinak, platí pravidla požárního sportu 
 
Hodnocení: Celkové pořadí tvoří součet času dosažený v požárním útoku a pří-

padných trestných sekund. V případě shodných časů rozhoduje los.  
     
  
     
Všelibice, 30. května 2020    
     
     

   
Jiří Müller v.r.  Josef Lebeda v.r. 

Velitel SDH Všelibice  Starosta SDH Všelibice 
 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
463 48 Všelibice 

www.sdhvselibice.cz 
e-mail: info@sdhvselibice.cz 

 
 


