
 
 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Cheznovicích vás srdečně zve na 
 

MEMORIÁL   
  MIROSLAVA   VOJČE 

 
                                                   3.ročník - pořádaný dne                               

 
                             11. září 2010 

 
Program:  10.00 hod.-12.00 hod. -  I.štafeta - Pivní 
                 12.30 hod.-14.30 hod. -  II.štafeta – Kolotoč 
                 15.00 hod.-17.00 hod. -  Požární útok 
                 19.00 hod.-04.00 hod. -  Posezení pod stanem s country kapelou Brzdaři 
 
v Všechny tyto akce proběhnou na fotbalovém hřišti FC 96 v Cheznovicích 
v V místě bude možnost zakoupení občerstvení po celé odpoledne i večer 
v Odpolední program bude doprovázet reprodukovaná hudba 
v Soutěže se mohou zúčastnit i družstva žen 

 
 
Účast družstva vašeho sboru potvrďte do konce srpna na telefonu  736 480 975   
                  nebo meilem na  sarkafro@seznam.cz 
         
 
 
PROPOZICE  SOUTĚŽE 
3.ročníku Memoriálu Miroslava Vojče 
 
v Startovné 150 Kč 

 
v Protesty je možno podávat do 10 min. od ukončení závodu družstva za poplatek 100,-kč 

 
v Pořadatel si vyhrazuje právo na upřesnění propozic před startem a na změnu časového 

harmonogramu během soutěže 
 
 
Časový rozvrh:    9.00 hod. –   9.30 hod. – Prezence 
      10.00 hod. – Nástup a zahájení 
    10.30 hod. – Start prvního družstva I.štafety 
     12.00 hod. – 12.30 hod. – Přestávka  
    12.30 hod. – Start prvního družstva II.štafety  
    15.00 hod. – Start prvního družstva požárního útoku 
    17.00 hod. – Nástup a vyhlášení výsledků soutěže 
    19.00 hod. – Country zábava pod stanem (skupina Brzdaři) 
 

 
 
 

mailto:sarkafro@seznam.cz


 
Pravidla požárního útoku: 
- družstvo má nejméně 5 členů 
- startuje se „jako z hospody“ od stolu. Po vypití O,5 l piva jedním z družstva (ten může při pití  
   piva stát) vybíhá družstvo k útoku 
- všechno nářadí je uloženo v Avii či ve vozíku a družstvo jej vyndavá až po startu! 
- nářadí vlastní 
- soutěží se útok zkrácený ( 2x hadice „B“ a 2x2 hadice „C“) 
-  PS je nenastartovaná na základně, startuje se pomocí kliky nebo akumulátoru až po startu, sání 
klasicky, stříká se na terče 
- koš po vyndání z kádě musí být našroubovaný, jinak se družstvu přičítá 15 trestných vteřin 
- oblečení P.S. II.  
 
Nářadí: Stříkačka PS 8 nebo PS 12 neupravená 

 2x savec   2,4m 
  1x koš 
  2x hadice „B“ 
  4x hadice „C“ 
  2x klíč 
  2x proudnice 
  1x troják 
 
 
 
Pravidla pro štafetu 4x 30m: 
soutěží 5 členů družstva 
 
1.úsek – jeden hasič drží tác se 4 pivy a sedí v kolečku. Druhý ho po odstartování veze. Na konci  
              úseku vypije ten co sedí jedno pivo a předá tác třetímu, který je připraven ke startu 
2.úsek – třetí hasič převezme tác se třemi pivy, do druhé ruky vezme kbelík do poloviny 
    naplněný vodou a pokračuje přes kladinu na konec úseku. Vypije pivo a tác se  
    dvěma pivy předá dál 
3.úsek – čtvrtý hasič vezme do jedné ruky tác se dvěma pivy a do druhé hadici „C“ nebo minimax  
               a přeběhne úsek. Vypije pivo a předá tác dál 
4.úsek – pátý hasič běží do cíle s jedním pivem na tácu přes okno do cíle, za cílovou páskou  
    vypije poslední pivo  A POTÉ SE ČAS ZASTAVÍ 
 
POZOR! Štafetové kolíky se nesmí rozlít! V případě rozlití soutěžící může pokračovat, ale za každé 
rozlité pivo se družstvu připočítají 2 trestné minuty 
 
 
Pravidla pro štafetu „Kolotoč“ budou určeny na místě 
Jedná se o disciplínu, která spočívá v tom, že soutěžící dojde pro kbelík s vodou, kterou naplní 
nádobu a to po předchozí prostorové dezorientaci, zapříčiněnou otáčením soutěžícího kolem kůlu 
přímo na startu. Ukázku z minulého ročníku  naleznete na  
http://www.youtube.com/watch?v=mfL0EDN4L1Q 
 
 
 
 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mfL0EDN4L1Q

