
            Sbor dobrovolných hasičů Ryjice 
                               ve spolupráci s 

                              SH ČMS okresu Ústí nad Labem 

 
                        si Vás dovolují pozvat na  

 

„1.ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA HORY“, 
 

která se koná dne 21. května 2016 v Ryjicích. 

 

Sraz soutěžních jednotek je od 8.
30

hod. do 9.
00

 hod. na fotbalovém hřišti  

v obci Ryjice. 

 

 

Návratku zašlete nejpozději do 10. 5. 2016 na adresu 

         p. Petr Říha, Ryjice 69, 403 31 Ústí n. L., 

 e- mail : hasic.riha@seznam.cz nebo na telefonní číslo: 724 458 739 

 

     

 

            Jitka Říhová  

                                                                               starostka SDH Ryjice 

 

Návratka 

 

1. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA HORY - Ryjice - 21. 5. 2016 
 

SDH……………………………potvrzuje účast na  
 

“1. ROČNÍKU MEMORIÁLU PETRA HORY“ 

 

V Ryjicích v počtu……………osob. 

 

 

 

 

                                                                       podpis…………………………… 

 

 

 

 

mailto:hasic.riha@seznam.cz


Pravidla 

“1. ROČNÍKU MEMORIÁLU PETRA HORY“ 
  

Datum konání:  21. 5. 2016 

Místo konání:  fotbalové hřiště v obci Ryjice 

Prezence:   od 8.
30

 do 9.
00

 hod. 

 

Termín přihlášek: do 10. 5. 2016 na p. Říhu návratkou zaslanou u pravidel soutěže 

 

Technika:     DVS – 12, DV + PPS – 12 s plnou výzbrojí 

Výstroj:  dle bojového řádu  - letní pracovní stejnokroj ( nejsou povolené   

maskáče )                    

                                              - obuv předepsaná pro výjezd k požáru 

        - požární přilba předepsaná pro výjezd k požáru 

                                                   - požárnický pás ( tzv. těžký ) 

 

počet členů družstva – min. 1 + 4 

 

Soutěžní družstvo se po odstartování z prostoru startu přesune pomocí dopravního 

vozidla k vodnímu zdroji, odkud provede požární útok pomocí PS-12, dopravního 

vedení, rozdělovače a útočných proudů „C“. Po zastavení u vodního zdroje 

provede velitel družstva obhlídku místa zásahu ( postaví připravené plechovky na 

stojany ),  po té sleduje práci členů družstva a vypomáhá při zásahu, kromě pomoci 

při stříkání na cíl. Po sražení poslední plechovky velitel družstva signalizuje 

ukončení útoku. 

Členové soutěžního družstva provedou požární útok libovolným způsobem. Není 

určen počet savic ani hadic, ale veškerý požární materiál musí být ve vozidle a na 

vozidle umístěn tak, aby v žádném případě neohrožoval přepravované soutěžní 

družstvo (vše uloženo na místě k tomu určeném). Požární čerpadlo při postavení u 

vodního zdroje nesmí přesáhnout čáru označující čerpací stanoviště.  

 

Hodnocení soutěže: dosažený čas od startu po shození poslední plechovky 

                                  + trestné body   (1 trest. bod = 1 sekunda) 

                                  - za nedodržení předepsané výstroje                     10 trest. b.  

                                  - špatné uložení materiálu na a ve vozidle             10 trest. b.          

                                  - umístění požárního čerpadla mimo stanoviště     10 trest. b. 

                                  - neuvázání lan, za každý případ                            10 trest. b. 

                                  - nepřístojné chování vůči rozhodčím                      30 trest. b. 

                                  - pomoc cizí osoby                                                   10 trest. b. 

                        

 

                               

 


