
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRŠTICE 

  PROPOZICE 
memoriálu bratří Slaných 

 jako volný závod Turné čtyř osem  

Pořádající organizace: Sbor dobrovolných hasičů Prštice 

Datum a hodina konání: Sobota 28. 5. 2016, 12:00 hod    

Místo konání: Fotbalové hřiště v Pršticích (na Loučkách)  

Soutěžní povrch: Travnatý povrch 

Program: 11:30 - 12:00 hod - příjezd a prezentace jednotek 
 12:10 hod - nástup soutěžních jednotek a zahájení soutěže 
 12:15 hod -  porada velitelů, upřesnění propozic soutěže 
 12:30hod - zahájení soutěže prvním soutěžním družstvem 

Časomíra: Elektronická časomíra 

Kategorie soutěže: družstva mužů 
 družstva žen  
 
Startovné: 150Kč  
 
Technická ustanovení:  
Soutěž bude probíhat dle pravidel požárního sportu a pravidel turné čtyř osem. Tyto pravidla je možné 
pročíst na stránkách http://turnectyrosem.webnode.cz/pravidla-turne/. Zdroj vody z nadzemní nádrže. 
 
  
Zvláštní ustanovení: 
Startovní pořadí bude určeno pořadím prezentace soutěžních družstev s právem přednostním pro předem 
přihlášená družstva.  
Vyhodnocení soutěže bude do 30 minut od ukončení. Družstva na prvních třech místech obou kategorií 
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 plánované místo pro konání soutěže způsobilé, popř. vyžaduje-li si 
to vyšší moc. V takovém případě budou všechna přihlášená družstva informována o této skutečnosti.  
Soutěž není pojištěná. 
 
Přihlášky můžete podávat na stránkách www.hasicskasoutez.cz, (přímý odkaz: 
http://www.hasicskasoutez.cz/Prstice_28.05.2016/rezervace/) kde je spuštěna rezervace soutěže nebo 
zasílejte na níže uvedenou jakoukoliv emailovou adresu s uvedením názvu sboru (obce) a počtem 
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http://www.hasicskasoutez.cz/
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soutěžních družstev dané kategorie popř. na jakýkoliv mob. telefon uvedený v kontaktech nebo pomocí 
SMS na tel.č. 603208874. 
 
Kontaktní informace: 
Starosta: Antonín Urban, tel. 732127711, email: urban.antonin@seznam.cz 
Velitel: Robert Kelbl, tel. 724784502, 732625083, email: kelblrobert@seznam.cz 
 

Orientační foto závodiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na Vás 
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