
Sbor dobrovolných hasičů 
Mirovice 

si Vás dovoluje pozvat na 

 

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY 
MĚSTA MIROVICE 

v požárním útoku 

SOBOTA 26. července 2014 od 13:00 hodin. 

Fotbalové hřiště u Kulturního domu Mirovice 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO   po skončení soutěže POSEZENÍ S HUDBOU 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MIROVICE 

P R O P O Z I C E 
SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTEV 

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA MIROVICE“ 
 

Pořadatel:  SDH Mirovice 

Místo a den:   Mirovice – fotbalové hřiště u Kulturního domu; dne 26. července 2014 

Program soutěže: prezence od 12:00 hodin do 12:45 hodin 

ve 12:45 hodin nástup soutěžních družstev 

zahájení soutěže ve 13:00 hodin 

Losování:  dle přihlášení 

Štáb soutěže:  rozhodčí a sčítací komise bude určena pořadatelem 

Zdravotní služba: zajistí pořadatel 

Přihlášky:  Jiří Jílek, Mirovice 386, 398 06 Mirovice; tel.: 721 926 268 nebo 

na e-mail: jirijilek89@gmail.com 

Uzávěrka přihlášek:  do 23. července 2014 

Povrch dráhy:   tráva 

T e ch n i c k é  u s t a n o v e n í 

Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválenou VV SH ČMS 
dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 v disciplíně požární útok, kdy muži (+veteráni) a ženy 
provedou útok se dvěma hadicemi „B“. 
Soutěž dětí proběhne dle platné Směrnice hry plamen s účinností od 1. 9. 2004 v disciplíně požární 
útok.  
Při registraci předá vedoucí SD „P Ř I H L Á Š K A do soutěže v požárním sportu“, když nebyla 
podána dříve, soupiska musí obsahovat všechny požadované náležitosti včetně razítka a podpisu 
přihlašovatele + platné členské průkazy soutěžících. 
 

Disciplína:   požární útok 

Kategorie:  muži, ženy, veteráni  

děti (pouze 1. kategorie – nebude děleno na mladší, starší a smíšené) 

Výstroj a výzbroj: vlastní, odpovídající pravidlům PS. Veškeré technické prostředky jsou řádně 

přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. Pořadatel neručí za škody 

způsobené na vnesených nebo odložených věcech. 

Startovné:  150,- Kč za každé soutěžní družstvo (děti neplatí) 

Měření času:  elektronická časomíra + stopky 

Protesty: dle Směrnice hasičských soutěží, kauce v částce 300,- Kč – při odvolání se 

částka zdvojnásobuje. 

Terče:   elektronické sklopné 

 

 

                      Jiří Jílek, v.r. 

V Mirovicích, dne 6. července 2014    ……………………………….. 

  statutární zástupce pořadatele 


