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Hasičské soutěže 2003
Suchdol 4.října 2003 „Suchdolský pohár“
Na tuto soutěž jsme jeli poprvé a nevěděli přesně co nás čeká. Jednalo se o klasický útok na 2
hadice B a 2 pokusy, ale ve výjezdovém obleku, botách, přilbách, opasku se sekyrkou a
suloženou mašinou nad hladinou vody, takže se musela použít vývěva k nasátí. Proudaři také
museli proskočit oknem včetně hadice a proudnice. Po prvním kole jsme byli na 1. místě, ale
druhý útok jsme napálili a nestihli roztáhnout levý proud. Takže se před nás dostali hasiči
zVelké Chuchle a my skončili na 2. místě ze 13.
Sestava: koš: Libor Jaroušek, spoj: Martin Podzemský + Lukáš Ouřada, mašina: Marek
Jaroušek, troják: David Maleček, levý proud: Martin Chlaň, pravý proud: Aleš Piuetrula.

Zličín 27. září 2003 „Zličínský útok“ (dopoledne)
Tato soutěž je velice netradiční, jelikož útok na 3 hadice B a 3 savice 1,6 m probíhá tak, že
všechen materiál se naskládá do připravené Avie, kam si také nasedne celé družstvo ve
výjezdových botách, přilbách, montérkách a opasku včetně sekyrky. Po odstartování se musí
všechen materiál vyndat zAvie, přenést 15 m ke kádi a provést útok, který končí tím, že se
srazí plechovky. Proudaři ještě musí překonat překážku ve tvaru příčného břevna, které je
vysoké 0,8 m. Letos jsme skončili na 3. místě z11.
Sestava: mašina: Marek, Libor Jaroušek, Martin Podzemský, David Maleček, troják: Martin
Tomko, levý proud: Martin Chlaň, pravý proud: Aleš Pietrula.
Zličín 27. září 2003 „O pohár starosty MČ Zličín“ (odpoledne)
Tato soutěž je klasický útok na dva pokusy, podle směrnic požárního sportu na 3 hadice B a na
nástřikové terče. Nakonec jsme skončili na 3. místě o několik desetinek před domácím
družstvem. První byli kluci zDolních Jirčan, ale zčásti jsme byli první i my, jelikož jsme jim
půjčili pravého proudaře Aleše Pietrulu, kterého jsme při nástupu vyhnali kvítěznému
družstvu.
Sestava: koš: Libor Jaroušek, spoj: Martin Podzemský, mašina: Marek Jaroušek, béčkař:
Martin Tomko, troják: David Maleček, levý proud: Martin Chlaň, pravý proud: Aleš Pietrula
(jirčaňák)

Okresní soutěž ve Zvoli 20. září 2003
Tato soutěž je vždy vrcholem sezóny, jelikož jsou zde 3 disciplíny, které se sčítají (tudíž je
hodně míst, kde se to dá pokazit). Jedná se o útok, štafety 4 x 80 m a běh přes překážky.
Letos jsme začínali útokem, který se nám až na pár výhrad povedl. Následovali štafety 4 x 80
m, kde jsme také zabodovali (1. úsek - okno, 2. úsek - bariéra, 3. úsek - kladina + hadice, 4.
úsek - přenesení hasicího přístroje). Tato disciplína se běží na dvě štafety. Vnašem případě
běžela první štafeta „elitní“ a druhá pod názvem „štafeta kriplů“ (toto je pouze pracovní
název, jelikož tato štafeta byla pouze o 5 sekund pomalejší než štafeta „elitní“ a docílila času
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cca 65 sekund, což v loňském roce byl čas elitní). Po štafetách následovala poslední
nejdůležitější disciplína, a to běh jednotlivců na 80 m, kde běží maximálně 9 členů, ale
počítají se pouze čtyři nejrychlejší. Tato disciplína je velice obtížná a závodník musí být
všestranný, protože po vyběhnutí ze startu musí překonat dvoumetrovou bariéru, sebrat
připravené hadice, vyběhnout na kladinu vysokou 1,2 m a širokou 18 cm, seběhnout, rozhodit a
spojit hadice a pokud zvládne tento úsek až sem bez zranění a aniž by se zamotal do hadic,
tak musí ještě napojit hadici na rozdělovač, nasadit proudnici a doběhnout do cíle, kde je
vítězem každý, kdo doběhl
Sestava: útok - koš: Libor Jaroušek, spoj: Martin Podzemský, mašina: Marek Jaroušek,
béčkař: Lukáš Ouřada, troják: David Maleček, levý proud: Martin Chlaň, pravý proud: Aleš
Pietrula
Štafeta „elitní“ - okno: Martin Chlaň, bariéra: Aleš Pietrula, kladina: Libor Jaroušek,
hasičák: Tomáš Sedláček
Štafeta „kriplů“ - okno: Lukáš Ouřada, bariéra: Martin Podzemský, kladina: David
Maleček, hasičák: Marek Jaroušek

Třebonice 13. září 2003
VTřebonicích se nám již tradičně nevede a ani letos tomu nebylo jinak. Soutěž se skládala ze
štafet 4 x 80 m a útoku na 3 hadice B. Hlavní důvod našeho neúspěchu byl pomalý koš (prostě
vyklouzl zruky a spadnul do kádě) = hodně pomalý útok. Za velice deštivého počasíjsme
skončili na 6. místě z13 družstev.
Sestava: spadlý koš - Libor Jaroušek, spoj - Martin Podzemský, mašina - Marek Jaroušek,
béčkař - Martin Tomko, troják - David Maleček, levý proud - Martin Chlaň, pravý proud - Aleš
Pietrula.

Choteč 14. června – memoriál sv. Floriána
Tradičně týden po okrskové soutěži vJinočanech se koná soutěž na Chotči. I na tuto soutěž
jsme jeli obhajovat loňské vítězství. Na této soutěži jsme byli konečně vtradiční sestavě.
Sčasem 24,15 sekundna 2 B jsme skončili na 1 místě ze 7 družstev.
Sestava: koš - Libor Jaroušek, spoj - Martin „Mátí“ Podzemský, mašina - Marek Jaroušek,
béčkař - Davídek Maleček, troják - Martin Tomko, levý proud - Martin Chlaň, pravý proud Aleš Pietrula

Okrsková soutěž Jinočany 7. června 2003
Naše druhá soutěž vroce je okrsková soutěž vJinočanech, kde se cítíme na domácím poli,
jelikož to je místo, kde pravidelně zkoušíme. I na této soutěži nám scházel jeden člen znaší
tradiční sestavy (Marek JAROUŠEK – strojník), takže jsme museli improvizovat. Na letošní
okrskovou soutěž jsme jeli spřáním obhájit loňské vítězství, což se nám povedlo. Z9
soutěžících jsme byli 1 sčasem 25,05 sekundna 2 B.
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Sestava: koš - Libor Jaroušek, spoj - Martin „Mátí“ Podzemský, mašina - Davídek Maleček,
béčkař - Martin „Pucek“ Kodým, troják - Martin Tomko, levý proud - Martin Chlaň, pravý
proud - Aleš Pietrula 

Třebonice 3.května 2003
První soutěže v letošním roce jsme se zúčastnili jako již tradičně v Třebonicích na memoriálu
Vl. Nového - M. Bubníka. Této soutěže se zúčastnilo rekordních 36 družstev. Naše družstvo
ve složení L.Jaroušek, M. Podzemský, D. Maleček, A. Pietrula, M. Kodým, L. Ouřada a M. Chlaň
se muselo vyrovnat s neúčastí dvou členů tradiční sestavy, přesto jejich "náhradníci" podali
velmi dobrý výkon. Celkově jsme se umístili na 11. místě.
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