
VELKÁ CENA FRÝDKU-MÍSTKU V POŽÁRNÍM ÚTOKU 2014 
O POHÁR Nadace OKD 

 
PROPOZICE 

 
1. ročník pohárové soutěže v požárním útoku v kategorii muži a ženy. 

 
Datum konání: 12. července 2014 v 13.00 hod. 
 
Místo konání:  Hřiště Vyšší odborné školy PO, Místek, Riegrova ul. (49°40'57.065"N, 18°20'36.904"E) 
 
Přihlášky:  Pomocí přihlašovacího formuláře na stránkách www.sdhfrydek.me.cz  
   Tento formulář lze využít i k rezervaci startovního pořadí. 
 
Startovné:  99,- Kč za družstvo 
 
Trať soutěže:  Travnatý povrch. 
 
Pravidla:  Dle Beskydské ligy. 
   Klasický útok z nadzemní nádrže, na 2B hadice a dva útočné proudy po 2C hadice. 
   Terče sklopné s elektronickou časomírou. 
   V družstvu žen, nesmí startovat muž. 
   Možnost půjčení dvou členů z jiného družstva v domovském dresu. Každý závodník 
   může startovat max. 2x !  
   Každá kategorie bude mít svoji základnu. Pořadí startu bude střídavě muži / ženy. 
 
Základní kolo:  Pořadí po základní části určí pořadí pro přidělení bodů do Beskydské ligy. 
 
Druhé kolo:  Do druhého kola postoupí 12 nejlepších družstev mužů a 6 nejlepších družstev žen. 
   Tyto družstva budou mít možnost si druhým pokusem vylepšit výsledek ze základního  
   kola. V případě horšího výsledku se započítává výsledek ze základního kola. 
   Pořadí po druhém kole určí pořadí Velké ceny Frýdku-Místku. 
   Ve druhém kole budou startovat vždy dvě družstva stejné kategorie současně, ze  
   dvou základen najednou ! 
 
Ceny:   Vítězové v obou kategoriích získají putovní poháry, které zůstávají trvalým majetkem 
   SDH Frýdek a vítězové jsou povinni ho majiteli vrátit nejpozději týden před konáním 
   následujícího ročníku této soutěže. 
 
   První tři družstva v obou kategoriích získají poháry. 
 
   Nejlepší proudař v každé kategorii získá pohár. 
 
   Družstvo s nejmenším prostřikem v každé kategorii získá pohár. 
 
   Nejlepších pět družstev v každé kategorii získá finanční odměnu dle tohoto klíče: 
   Muži    /1.000,- / 600,- / 400,- / 100,- / 100,- / 
   Ženy    /   800,- /  500,- / 300,- / 100,- / 100,- / 
   a k tomu věcné ceny či upomínkové předměty, dle štědrosti sponzorů. 

http://www.sdhfrydek.me.cz/


 
 
 
Organizační:  Po celou dobu soutěže pořadatel zajišťuje občerstvení formou jídla a pití v prodejních  
   stáncích. 
 
   Účastníci soutěže mohou použít WC a umývárnu ve SOŠ PO. 
 
   V době soutěže budou k dispozici on-line výsledky na www.sdhfrydek.me.cz/a.php . 
   Na mobilních telefonech a tabletech, tak bude možno sledovat aktuální pořadí 

v jednotlivých kategoriích, v soutěžích o nejlepšího proudaře či nejmenší prostřik a 
taky družstva, které se mají připravovat ke startu. 
On-line výsledky lze sledovat i ve větším provedení, které bude používat výpočetní  
středisko na odkaze: www.sdhfrydek.me.cz/soutez_monitor.php  

 
Ředitelství soutěže: velitel soutěže  - Žabčík Milan DiS 
   hlavní rozhodčí - Hrček Jiří 
   rozhodčí u terčů - Pírek Michal 
   obsluha časomíry  - SDH Vyšní Lhoty 
   výpočetní středisko: - Dužík Vladimír 
   ved. technické čety: - Krpec Josef 
   komentátor:  - Stránský Radek 
   zdravotní služba: - Bc. Blecha Zdeněk 
   občerstvení nápoje: - Žabčík Radovan 
   občerstvení jídlo: - Pálešová Nikola 
 
Kontakt:  Žabčík Milan DiS – tel. 777 158 308 
 
Závěrečné ustanovení: Soutěž není samostatně pojištěna a každý účastník se jí účastní na vlastní 
    nebezpečí ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propozice soutěže byly schváleny výborem SDH Frýdek dne 30.5.2014 
 
 
 
 
Dužík Vladimír                                                                                                                Žabčík Milan DiS 
starosta SDH Frýdek                                                                                                      sportovní referent SDH Frýdek 
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