
NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

O POHÁR JIHOČESKÝCH TÝDENÍKŮ 

Pod záštitou starosty města Milevska Ing. Ivana Radosty 

 

 

Místo Konání:   Rybník Pytlák, 39901 MILEVSKO  

 

Datum konání: 22.7.2017 

 

Organizátor: Racing Rescue z.s. J.A. Komenského 1034, 399 01 MILEVSKO  
 

Příjezd a  prezence družstev od 19.00  do 21.00hodin 

Nástup soutěžících družstev  cca 21.30 hodin 

Zahájení soutěžních  pokusů cca 22.00 hodin 

(Organizátor soutěže si v rámci úspory času vyhrazuje právo změny časového harmonogramu u 

nástupu a zahájení soutěže, max. - 30min. Zaprezentovaná družstva na místě, o tom budou předem 

informována. )  

  

 

Vedoucí družstev s sebou přivezou vyplněné přihlášky a předloží je u prezence. 

Vyplnění přihlášek je možné rovněž na místě před prezencí. 

Startovné se bude vybírat na místě a to ve výši 200Kč :u předem registrovaných přes e-mail do 

20.7.2017  

                                                                           250Kč : pro družstva přihlášená a registrovaná na místě 

Družstva budou startovat dle vylosovaného pořadí 

Losování se bude provádět při nástupu družstev vedoucím družstva 

Soutěže se mohou zúčastnit družstva žen a mužů. 

Přihlášení lze provést:e-mailem soutezmilevsko@seznam.cz  telefon:Lukáš Kouba 775 145 256 

Soutěž je pojištěna. 

 

Organizace soutěže: 

 

Velitel soutěže 

Hlavní rozhodčí 

Startér 

Časoměřič 

 

Disciplíny: 

 

Požární útok - přívodní vedení  -2 savice 2,5m ,sací koš,   

 -dopravní vedení - jednotně ženy,muži 2 hadice B 

   Rozdělovač- neupraven 

   2 proudy každý 2 hadice C pro všechny kategorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soutezmilevsko@seznam.cz


Provedení disciplíny: 

 

Požární útok  - soutěžní pokus se provádí na jedno naplnění kadě bez dalšího doplňování během 

pokusu 

  - terče sklopné elektronické s elektronickou časomírou 

 - stroj nastartován bez omezení druhu stroje 

 -do celkového počtu 15 družstev (počítají se obě kategorie Ž+M ) se soutěž koná 

dvoukolově,  tzn. každé soutěžní družstvo absolvuje dva soutěžní pokusy 

                    - nad 15 družstev se soutěž koná jednokolově  + finálový rozběh nejlepších tří družstev 

obou kategorií.  

Pořadí finálových rozběhů bude stejné jako v základním kole  

 

 

 

 

 

Výstroj         -pracovní stejnokroj nebo sportovní oblečení celé družstvo stejné 

   

 

 

Protest            -kauce 200Kč v případě neuznání protestu připadá tato částka do pokladny  organizátora 

 

Upozornění    -před a během soutěže je zakázaná konzumace alkoholu a jiných omamný látek všem 

soutěžícím 

 -očerstvení zajištěno 

 

 

 

 

V Milevsku dne 1.7.2017  

 

 

 

 

Schválil: Lukáš Kouba – velitel soutěže  


