
Sbor dobrovolných hasi čů 
V A C E N O V I C E 

Případné dotazy: email: has.vacenovice@seznam.cz   mob.: 602 740 214 

pořádá, u p říležitosti výro čí vzniku samostatného 
československého státu, III. ro čník sout ěže 

POHÁR REPUBLIKY  
 

„SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU NA 2 HADICE B“, 
která je sou částí "Vacenovické Has.Tour"(VHT) 

 

Termín    :  sobota 19. října 2013 
Místo   : Hasi čský areál Vacenovice 
Program   :  do 10:00 PREZENTACE, 10:15 ZAHÁJENÍ  
(přihlášená družstva, která nebudou zaprezentována v místě soutěže do uvedeného času, budou přesunuta na konec startovního pole) 
 

Dráha     :  startovní plocha – zámková dlažba, dráha travnatá 
 

Startovné   :  200,- Kč za soutěžní družstvo (v případě rezervace pořadí 
     platba složenkou -"Příjemce: SDH Vacenovice, 696 06  
     Vacenovice 130, Odesilatel: Přihlašované družstvo (družstva         
     dle počtu). Družstva ze Slovenska platí při prezenci. 
 

Kategorie   :  muži a ženy  
 

Pravidla  :   dle pravidel Extraligy ČR v pož. útoku s ÚPRAVOU na 2B  
     (PRAVIDLA EXTRALIGY na:  www.extraliga-pu.cz) 
 

Rezervace , startovné  :  Rezervaci startovního pořadí je možno provést na stránkách 
      www.sdhvacenovice.cz (od 30.09.2012).  
 

Ceny pro vít ěze  :  Poháry pro 1. až 3. místo, finan ční odm ěny, věcné ceny. 
 

!!! Družstva sout ěží na vlastní nebezpe čí !!! 
 

Sout ěž se koná za každého po časí, pro návšt ěvníky bude p řipraveno kryté posezení. 

 

„VACENOVICKÁ Has.Tour 2013“ (VHT) 
 

Zahrnuje: 

- 27.04.2013 „Apríl Cup“  
(dle pravidel PS s úpravami GP okr. Hodonín) 
- 07.09.2013 „Memoriál M. Bábíka“  
(dle pravidel PS s úpravami GP okr. Hodonín) 
- 19.10. 2013 „Pohár republiky“   
(dle pravidel PS s úpravami EXTRALIGY ČR v PÚ na 2B) 
 

Pravidla VHT: Umístění družstev na prvních 15 místech na každé soutěži se oboduje (sestupně a to:  

1.místo – 15 bodů, 2.místo – 14 bodů, atd. 15.místo – 1 bod). Družstva, s největším počtem bodů získaných 

v rámci „VHT“ budou na poslední soutěži samostatně vyhodnocena a odměněna věcnými i finančními 

cenami. Podmínkou pro závěrečné vyhodnocení je účast daného družstva na závěrečné soutěži „Poháru 

republiky“, při neúčasti na této soutěži se počet bodů získaných na předchozích soutěžích družstvu odčítá. 

Při stejném počtu bodů rozhoduje lepší čas.  


