
časový plán soutěže: 
• do 12“30 hod. - příjezd soutěžních družstev                     
• 12“45 hod. – nástup soutěžících 
• 12“55 hod. – porada velitelů 
• 13“00  hod. – zahájení vlastní soutěže 

 
Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno 30 minut po ukončení požárního útoku 

posledního soutěžního družstva. 
 

organizační propozice: 
• soutěžní kategorie – MUŽI  ŽENY  

• kategorie žen nastupuje k útoku jako první 
• každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí 
• požární útok dle pravidel PS a pravidel VC okresu Vyškov 
• vlastní stroj a nářadí včetně proudnic 
• výstroj hasičská nebo sportovní – jednotná pro celé družstvo 
• náklady na stravné a cestovné si každý sbor hradí ze svých prostředků 
• startovné: za jedno družstvo mužů 150 kč, za jedno družstvo žen 100 kč bude hrazeno při prezentaci 
• soutěž se započítává do okresního bodování (okresní ligy) 

• občerstvení zajištěno v soutěžním prostoru 

 

nářadí pro požární útok: 
• 1ks stroj PS-12 
• 2ks savic 2,5m nebo 2+2 1,5m se šroubením o průměru 110 mm 
• 1ks sací koš s funkční klapkou ( velikost děr 5x5 mm ) 
• 1ks rozdělovač 
• hadice “ B “ dle soutěžní kategorie – muži 3ks / ženy 2ks standartní délky 
• 4ks hadice “ C “ – standartní délky 

• 2ks proudnice “ C “ 
• nářadí bude průběžně kontrolováno rozhodčím 

 

přihlášky a dotazy: 

• sdhsaratice@seznam.cz  
• Josef Drabálek st. Náves 4  683 53 Šaratice – telefon: 544 254 487,mobil: 728 769 845 večer mezi 

19 – 21 hod. 
 

Soutěž je pořádána za přispění OÚ Šaratice,Soutěž je pořádána za přispění OÚ Šaratice,Soutěž je pořádána za přispění OÚ Šaratice,Soutěž je pořádána za přispění OÚ Šaratice,    sponzorů a příznivců sponzorů a příznivců sponzorů a příznivců sponzorů a příznivců 
SDH.SDH.SDH.SDH.    

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                                                   ……………………………….. 
Josef Drabálek st. velitel SDH                                                                    Oldřich Dvořák starosta SDH 
 

 

putovní poháry zůstávají majetkem SDH Šaratice a je třeba jej nepoškozené vrátit nejpozději v den soutěže 

 


