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Sbor dobrovolných hasičů v Lanšperku 

Vás zve na XVII. ročník 

Soutěže v požárním útoku 

„Pod hradem Lanšperkem“ 

 
Soutěž je zařazena do Velké ceny Ústeckoorlicka 2015 a koná se pod záštitou 

starosty obce Pavla Šislera. 

DATUM :    neděle 6. září 2015 

MÍSTO :    hasičské cvičiště u zastávky ČD pod Lanšperkem 

PREZENCE :    8,45 – 9,30 hodin 

NÁSTUP DRUŽSTEV :  9,45 hodin 

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE :  10,00 hodin 

KATEGORIE :   muži a ženy bez rozdílu věku 

STARTOVNÉ :   200,- Kč se hradí při prezenci 

KONTAKT :    Jan Beneš, Lanšperk 37, 562 01 Ústí nad Orlicí 

tel. 739 644 045,  

e-mail: honzafirebenes@seznam.cz 

VELITEL SOUTĚŽE:  Miloš Beneš 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

• dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy a pravidel Velké ceny Ústeckoorlicka 

v požárním útoku 2015 

• ženy i muži dvě hadice B  

 každé družstvo jeden pokus 

 čas na přípravu základny 5 min.   

 měření času pomocí elektronické časomíry – SDH Černovír 

• terče průstřikové 

• pořadí na startu dle přihlášení 

• rezervace startovního pořadí pouze na portálu www.vcu.cekuj.net sekce soutěže, muži a ženy 

dohromady 

• pořadatel si vyhrazuje právo kontroly použitého soutěžního materiálu 

• soutěž proběhne bez přetlakového ventilu 

SUPER POHÁR 

V čase mezi ukončením soutěžních pokusů a vyhlášením výsledků proběhne XIV. ročník 

SUPER POHÁRU v požárním útoku čtyřčlenných družstev mužů a VI. ročník SUPER POHÁRU v požárním útoku 

pětičlenných družstev žen. 

Domácí družstvo mužů vyzve k tomuto soutěžení tři nejlepší družstva mužů. Domácí družstvo žen vyzve k tomuto 

soutěžení tři nejlepší družstva žen. 

PRAVIDLA SUPER POHÁRU mužů 

• soutěží pouze čtyři členové družstva 

• základnu může připravovat celé družstvo, čas na přípravu základny 4 min. 

• dráha, materiál i měření stejné jako u hlavní soutěže 

• účast v tomto klání je dobrovolná 

PRAVIDLA SUPER POHÁRU žen 

• soutěží pouze pět členek družstva žen 

• základnu může připravovat celé družstvo, čas na přípravu základny bude 4 min. 

• dráha, materiál i měření stejné jako u hlavní soutěže 

• účast v tomto klání je dobrovolná 

 

Miloš Beneš        Václav Skalický 

velitel sboru        starosta sboru 


