
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA – OKRESNÍ SDRUŽENÍ PÍSEK, HZS ÚO 

PÍSEK 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PASEKY A OBEC PASEKY 

P R O P O Z I C E 
4. ROČNÍK O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE PASEKY 

 

Pořadatel:   SDH Paseky, okrsek Žďár 

Místo a den:   louka za obcí Paseky (směrem na Nuzov) – bude značeno,   

    dne 5.10.2013 

Program soutěže:  prezence od 11.00 do 11.30hodin 

                                               v 11.45 hodin nástup soutěžních družstev 

                                               v 12.00 hodin zahájení soutěže v kategorií jako první: 

                                               muži + ženy současně 

Soutěž:   soutěžit budou muži + ženy současně (dvě základny, jedny terče) 

Losování:   v místě konání soutěže na nástupu 

Štáb soutěže:   velitel soutěže – Jiří Vaněček 

    rozhodčí a sčítací komise bude určena pořadatelem 

Zdravotní služba:  zajistí pořadatel 

Přihlášky na adresu: Jiří Vaněček, Paseky 32, 397 01 Paseky, jirka@truhlarstvi-vanecek.cz 

                                               Mobil   602 156 798 

Uzávěrka přihlášek:  5.10.2013 do zahájení soutěže 

Povrch dráhy:  tráva 

 

Technická ustanovení 
Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválenou VV SH ČMS dne 

16.6.2011 a platnou s účinností od 1.1.2012. 

Při registraci předá vedoucí SD „Soupisku popřípadě s přihláškou“, když nebyla podána dříve, soupiska 

musí obsahovat všechny požadované náležitosti včetně razítka a podpisu přihlašovatele + platné členské 

průkazy soutěžících s fotografií. Při nástupu na plnění disciplíny, v případě pochybnosti, bude prováděna 

kontrola totožnosti závodníků a to předkládáním občanských průkazů (platný pas nebo řidičský průkaz). 

 

Disciplína:   požární útok 

Kategorie:   muži (3B) – ženy (2B) – veteráni (2B a součet věku nad 240) 

Výstroj a výzbroj:  vlastní, odpovídající pravidlům PS 

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a 

nevyčlení místo na jejich odkládání. 

Startovné:   150,00 Kč za každé soutěžní družstvo 

Měření času:   elektronická časomíra + stopky 

Protesty:   dle Směrnice hasičských soutěží, kauce v částce 200,00 Kč při odvolání se

     částka zdvojnásobuje. 

Terče:    elektronické nástřikové 

Další podmínky:  Čas přípravy základny může být pořadatelem zkrácen na 4 minuty 

    Čtyřsvodový výfuk není povolen 

V rámci soutěže je povoleno si půjčit jednoho člena družstva z jiného 

soutěžního družstva – soutěžní družstva, které toho využijí, to musí oznámit 

při registraci družstva 

V Pasekách dne 31.8.2013 

 

 

………………………………..     …………………………………….….. 

velitel soutěže        razítko pořadatele   statutární zástupce pořadatele 

   

mailto:jirka@truhlarstvi-vanecek.cz


P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      
 

přihlašuje:       ( jednotka PO, organizace) 
 

družstvo:*        jednotlivce*- počet  .........…………... 
 

na soutěž:  4. ročník „O putovní  pohár starosty obce Paseky“      

5.10.2013,  Paseky 

v kategorii:  dobrovolní hasiči   členové občanských sdružení   

k plnění disciplín:   100 m ,   štafeta ,    požární útok*     kontaktní telefon:  

 

SOUPISKA 
 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

útok 

* * 

Podpis  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.    

 

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního 

sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují 

zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke 

zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 

121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům 

statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze 

v souladu s článkem 7 odst. 4 Směrnic hasičských soutěží. 

Masér-zdravotník   ……………………………       Řidič : …………………………………………. 

      příjmení a jméno            příjmení a jméno 

 

Vedoucí družstva: …………………………….        Trenér družstva : ...............................……......... 

                                     příjmení  a jméno                                                    příjmení a jméno 
  
 

V ……………….  dne ………………          ....................................................……………… 

                  (razítko a podpis  přihlašovatele) 

Poznámky:  

  Nehodící se škrtne. 

* * Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci 

„útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.  

Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních 

členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.  

Další  pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 

    


