
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRŠTICE 

PROPOZICE 
memoriálu bratří Slaných 

Pořádající organizace: Sbor dobrovolných hasičů Prštice 

Datum a hodina konání: Sobota 16.8.2014, 13:00 hod 

Místo konání: Fotbalové hřiště v Pršticích (na Loučkách) 

Soutěžní povrch: Travnatý povrch 

Program: 12:00 - 12:30 hod - příjezd a prezentace jednotek 
 12:40 hod - nástup soutěžních jednotek a zahájení soutěže 
 12:50 hod -  porada velitelů, upřesnění propozic soutěže 
 13:00hod - zahájení soutěže prvním soutěžním družstvem 

Časomíra: Elektronická časomíra 

Kategorie soutěže: družstva mužů ve třídách PS 12 a PS8 
 družstva žen ve třídách PS 12 a PS8 
 
Startovné: 150Kč + 100Kč (při přihlášení do obou tříd) 
 
Technická ustanovení: 
Soutěž bude probíhat dle Směrnice hasičských sportovních soutěží ve dvou odděleně hodnocených třídách 
a to ve třídě PS 12 a PS 8. Začínat se bude třídou PS 12. Po krátké přestávce na přestavení závodní dráhy 
(zkrácení dráhy a výměna terčů) bude plynule navazovat třída PS 8. Zdroj vody z nadzemní nádrže. 
 
Pro třídu PS 12 jsou následující technické podmínky: 
- 7 členů družstva  
- 2 ks savice 2,5m + sací koš 
- 3 ks hadice „B“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm 
- 4 ks hadice „C“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 79 mm 
- 1ks rozdělovač 
- 2ks proudnice „C“ 
- požární motorová stříkačka PS 12 
- srážecí terče (zajišťuje pořadatel) 
 
Pro třídu PS 8 jsou následující technické podmínky: 
- 7 členů družstva 
- 2 ks savice 2,5m + sací koš 
- 2 ks hadice „B“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm 
- 4 ks hadice „C“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 79 mm 
- 1ks rozdělovač 
- 2ks proudnice „C“ 
- požární motorová stříkačka PS 8 
- nástřikové terče (zajišťuje pořadatel) 



 
Pro jakoukoliv ze tříd platí, že družstva budou mít při plnění disciplíny jednotný typ obuvi a  nasazenou 
přilbu. 
Výjimkou je možnost zapůjčení  dvou členů z jiných družstev. U kategorie žen je povolen pouze jeden muž 
jako člen tohoto družstva, v případě většího počtu mužů bude družstvo zařazeno do kategorie mužů. 
 
Závěrečná ustanovení: 
Startovní pořadí bude určeno pořadím prezentace soutěžních družstev s právem přednostním pro předem 
přihlášená družstva.  Každé družstvo se může při prezentaci přihlásit do obou tříd, pokud splňuje technické 
předpoklady dané třídy. 
Vyhodnocení obou tříd bude do 30 minut od ukončení soutěže všech kategorií a tříd. Družstva na prvních 
třech místech všech kategorií a tříd obdrží poháry a hodnotné věcné ceny. 
Pořadatelé vyhrazují právo velitelům soutěžních družstev vznést případné připomínky na další možné 
odchylky od Směrnic hasičských sportovních soutěží na poradě velitelů a rozhodčích. Po ukončení porady 
velitelů a rozhodčích nebude na další pozdější připomínky a odchylky brán zřetel. 
Pořadatelé si vyhrazují právo: 
- zrušit nebo přeložit soutěž, nebude li místo pro konání soutěže způsobilé, popř. vyžaduje-li si to vyšší 
moc. V takovém případě budou všechna přihlášená družstva informována o této skutečnosti.  
- zrušit vyhlašování kategorie dané třídy, pokud není obsazena alespoň dvěma družstvy 
Přihlášky prosím zasílejte na níže uvedenou jakoukoliv emailovou adresu s uvedením názvu sboru (obce) a 
počtem soutěžních družstev dané kategorie popř. na jakýkoliv mob. telefon uvedený v kontaktech SMS ve 
tvaru např.: SDH Prštice M1  Z1 
 
Kontaktní informace: 
Starosta: Antonín Urban, tel. 732127711, email: urban.antonin@seznam.cz 
Velitel: Robert Kelbl, tel. 725911839, 732625083, email: kelblrobert@seznam.cz 
 

Orientační foto závodiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na Vás 
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