
 

 

 

 

SDH Horní Třešňovec vás srdečně zve na XVI. ročník soutěže 

v požárním útoku družstev, zařazené do  

XIV.ročníku Východočeské hasičské ligy  
Velké ceny Ústeckoorlicka 2019  

 

Soutěž proběhne v sobotu 1. června 2019 
ve sportovním areálu v Horním Třešňovci. 

 
Místo konání: Sportovní areál – fotbalové hřiště v Horním Třešňovci. 
 
Čas konání:    Prezentace 8.20 – 9.20 hod. Nástup 9.30 hod. 

   První družstvo na start 10.00 hod. 

 
Kategorie: Muži, ženy - bez rozdílu věku. 

 Veteráni – muži nad 35 let, ženy nad 30 let, 1 člen družstva bez omezení věku. 
 
Pravidla: Požární útok. Dle platných pravidel VČHL pro rok 2019, viz www.vchl.com a 

Směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 

2011. Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 - 2011 a Dodatku č. 1 schváleného VV 

SH ČMS dne 13. 6.2013. Muži 3 hadice B, ženy 2 hadice B, nástřikové + 
sklopné terče. Elektronická časomíra: sklopné terče – SDH Horní Čermná, 

nástřikové terče – SDH Dolní Dobrouč. 

 Do VČHL se budou započítávat pouze výsledky ze sklopných terčů!! 

Každé družstvo odběhne jeden pokus na nástřikové a jeden na sklopné terče. 

Poté bude na základě zaběhnutých časů sestaveno pořadí v kategorii 
nástřikových terčů a v kategorii sklopných terčů. Celkové umístění v soutěži 

bude dáno součtem umístění družstev z obou kategorií. V případě rovnosti 

rozhoduje lepší součet dosažených časů. 

 Družstva, která chtějí být zařazena do VČHL i VCÚ (pevně věříme, že všechna) 

jsou povinna vyplnit přihlášky do obou lig.  

 Družstva zapsaná ve startovní listině na lichých číslech budou svůj první pokus 
absolvovat na nástřikových terčích, družstva na sudých číslech poběží svůj 

první pokus na sklopné terče!! Družstva s pevnými startovními pozicemi ve 

VČHL budou ve startovní listině automaticky rozmístěna na sudá čísla před 

spuštěním rezervace.  
 

Startovné: 250,-- Kč za družstvo přihlášené pouze do VCÚ 

 250,-- Kč za družstvo přihlášené pouze do VČHL 
 350,-- Kč za družstvo přihlášené do VCÚ i VČHL 

 
Rozhodčí základny:  Richard Nosek, Jiří Bartoníček 
Hlavní rozhodčí:  Václav Skalický 
Ostatní: Dvě základny ze zámkové dlažby, zbytek drah travnatý povrch. Přihlášky od 

19.5.2019 od 19:30 hod na www.firesport.eu. Finále tří nejlepších družstev mužů 
a žen proběhne ihned po ukončení posledního soutěžního pokusu ženské kategorie 

(pořadí z VCÚ, tj. družstva která odběhnou své pokusy na sklopné i nástřikové 

terče) o uzené kýty v upraveném požárním útoku – členové družstva krom strojníka 

si před začátkem přípravy vylosují, na kterém postu útok absolvují (muži i ženy na 

2B, pouze jeden pokus - nástřikové terče).  

 Soutěž veteránů proběhne po závěrečném nástupu, poběží se stejně jako v hlavní 
soutěži na sklopné i nástřikové terče! 

 Pro děti bude po celý den velká nafukovací skluzavka zdarma 

 Jsou pro vás přichystány poháry, hodnotné ceny, originální diplomy, pro družstva 

na předních místech ve VČHL finanční odměny a tradičně bohaté občerstvení. 

 Další informace o soutěži budeme doplňovat na FB – Hornotřešňovský pohár. 
 

 

http://www.vchl.com/
http://www.firesport.eu/


Novinky v bodování: Družstva, která chtějí být zařazena do celkového hodnocení letošního 

ročníku VČHL musí do 8.června zaplatit poplatek 500,-- Kč na účet 

2900407585/2010. V případě nezaplacení jim nebudou připisovány 
body do tabulky VČHL! 

  Do celkového hodnocení VCÚ za letošní rok budou započítávána 

pouze družstva z okresu Ústí nad Orlicí! 

  Ceny, poháry, medaile a finanční ohodnocení družstva na 

Hornotřešňovském poháru obdrží jak ve VČHL tak ve VCÚ podle 

umístění, bez ohledu na to, zda splní výše uvedené podmínky. 
 

 

 

SPONZOŘI VČHL PRO ROK 2019: 
 

                  

      
 

                                      
 
 

 

 

 

SPONZOŘI VCÚ PRO ROK 2019: 
 
 

                   


