Východočeská hasičská liga 2010
1,Pořadatelé,účast na jednotlivých soutěžích
Datum
soutěže
23.5.2010
5.6.2010
6.6.2010
13.6.2010
18.6.2010
20.6.2010
26.6.2010
5.7.2010
10.7.2010
22.8.2010
18.9.2010
19.9.2010

Pořadatel
Účast M/Ž/Celkem
(okres)
Bříšťany (JC)
27/12/39
Myštěves (HK)
22/8/30
Trnov (RK)
43/13/56
Kunětice (PU)
29/10/39
Horní Radechová (NA)
36/14/50
Roudnice (HK)
30/13/43
Źernov (NA)
26/10/36
Velichovky (NA)
31/13/44
Havlovice (TU)
23/9/32
Kosice (HK)
26/10/36
Častolovice (RK)
32/13/45
Pšánky (HK)
34/8/42

2,Účast
Dvanácti soutěží 5.ročníku VČHL v roce 2010 se zůčastnilo celkově 66 družstev můžu a 24 družstev
žen jednotlivých SDH.Průměrná účast na jedné soutěži byla 30 družstev můžu a 11 družstev
žen.Celkový průměr družstev obou kategorii na jednu soutěž bylo tedy 41 družstev.
Největší účast byla na soutěži v Trnově a to celkem 56 družstev z toho 43 mužů a 13 žen.
Nejvíce družstev můžu bylo také na soutěži v Trnově 43 a nejvíce žen na soutěži v Horní Radechové
14
Nejmenší účast byla na soutěži v Myštěvsi kde zůčastnilo celkem 30 družstev z toho 22 mužů a 8 žen.
Všech 12 kol VČHL 2010 se zůčastnila tato družstva:
Muži:
Pšánky,Letohrad-Kunčice B,Velichovky,Libuň,Jinolice,Podůlší B,Bříšťany,Trnov,Horní Radechová
A,Bašnice,Dolní Přím,Roudnice,Havlovice,Stračov,Myštěves,Lodín,
Ženy:
Vitíněves,Bříšťany,Kunětice,Myštěves,Roudnice,Dolní Přím,Stračov,
3,Dosažené časy,počet odběhnutých útoků
V kategorii MUŽI bylo celkem odběhnuto 359 útoků z toho bylo 53 útoků nedokončených.
Nejrychlejší čas dosáhlo družstvo SDH Tatobity 16,72 a to na soutěži v Pšánkách.
Nejrychlejší čas na prvním terči(pravém) dosáhlo družstvo SDH Letohrad-Kunčice 16,37 a to také na
soutěži v Pšánkách.
V kategorii Ženy bylo celkem odběhnuto 133 útoků z toho bylo 10 útoků nedokončených.
Nejrychlejší čas dosáhlo družstvo SDH Vitiněves 16,66 a to na soutěži v Pšánkách.
Nejrychlejší čas na prvním terči(levém) dosáhlo družstvo SDH Vitiněves 16,14 a to také na soutěži
v Pšánkách.
Celkovými vítězi se stalo družstvo SDH Pšánky v kategorii můžu a to s celkovým počtem 222 bodů a
SDH Vitiněves v kategorii žen s celkovým počtem 138 bodů .
Skokanem roku se stalo družstvo SDH Podůlší B v kategorii mužů a družstvo SDH Havlovice
v kategorii žen.
Soutěží roku byla zvolena soutěž kterou pořádalo SDH Pšánky v obci Pšánky
Nejhezčí drez pro sezónu 2010 mělo družstvo Myštěvse v kategorii žen a v kategorii mužů družstvo
Letohrad-Kunčice B
Všem pořadatelům,rozhodčím a především sponzorům patří poděkování za uspořádání závodů
v sezóně 2010

