
 

 

 

 

 

ZALOŽENO 10. 12. 1896 - SLAVÍME 120, VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA HASIČSKOU SOUTĚŽ 
 

O POHÁR SDH BEZDĚČÍN 
 

KATEGORIE MLADÍ HASIČI 
 
 
 

DATUM: sobota 10. 9. 2016 
MÍSTO: BEZDĚČÍN 

 
 
 

Kontakt: Jan Čížek, tel.: 773 455 350, e-mail: honza.cizek@centrum.cz 
www.facebook.com/hasicibezdecin 

   
 

PROGRAM DNE: 
8:30 – 9:00 prezence družstev mladých hasičů  
9:15 nástup družstev mladých hasičů a zahájení soutěže 
12:00 vyhlášení výsledků soutěže mladých hasičů 
 
 
 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.  
CELÁ AKCE BUDE ZAKONČENA DĚTSKOU DISKOTÉKOU. 

 
 



 
 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE 
 

Hasičská soutěž v požárním útoku bude probíhat v areálu, kde je zajištěno parkování, posezení, občerstvení a 
WC. Příjezd do areálu bude označen. Povrch sportoviště je travnatý, základna betonová, plato dřevěné. 
Startovné se neplatí. 
Měření elektronickou časomírou. V případě poruchy časomíry bude měřeno na stopky, proběhlé útoky se 
budou opakovat. 
Kategorie přípravka bude měřena na výstřik z v pořadí druhé proudnice. 
Podání protestu max. do 10 minut po skončení posledního útoku dané kategorie, kauce 500,- Kč. 
Čas přípravy na základně 5 minut od položení stroje na plato, čas položení prvního kusu vybavení není 
rozhodující. 
Všichni členové závodního družstva budou mít předepsanou výstroj (oblečení, dlouhé rukávy a kalhoty 
zakrývající kotníky, helmy, sportovní obuv - kopačky a tretry jsou zakázané; hlavní rozhodčí může v případě 
teplého počasí povolit letní úpravu, pak se připouštějí dresy a trika s krátkým rukávem zakrývající ramena - ne 
tílka!). 
Během plnění disciplíny platí zákaz konzumace alkoholických nápojů vedoucími družstev! Družstva 
s podnapilými vedoucími budou bez diskuze vyloučena ze soutěže! 
Komunikovat s hlavním rozhodčím má právo pouze vedoucí družstva a to s odpovídající úctou a slušností, 
nebude tolerováno pokřikování na rozhodčí od vedoucích družstev či samotných závodníků či komentování 
jejich výkonů apod. Toto všechno povede k okamžitému vyloučení všech družstev daného sboru ze soutěže! 
 
 

 

Pravidla soutěže v požárním útoku – mladí hasiči: 
Požární útok bude proveden dle Směrnice hry Plamen (2016) včetně dodatků a s následujícími úpravami: 
- vlastní PS schváleného typu bez viditelných úprav až do skupiny PS16 
- přetlakový ventil nastavený na 0,3 MPa (dodá pořadatel) 
- pojistky na hadicích a rozdělovači jsou povoleny 
- hadice „široké“ – 2 ks B75 a 4 ks C52, délka min. 9,5 m, plošná šíře u hadice B min. 113 mm, u hadice C min. 
79 mm - bude měřeno, v případě použití nevyhovujících hadic (úzké nebo krátké atd.) budou všechna 
družstva daného sboru bez výjimky vyloučena ze soutěže! 
 
přípravka 3 - 6 let - narozeni od 1.9.2010, 2011, 2012, 2013 

       mladší 6 - 11 let - narozeni od 1.9.2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a děti narozené do 31.8.2010 
       starší 11 - 15 let- 1.9.2001, 2002, 2003, 2004 a děti narozené do 31.8.2005, ročník 2001 a starší jen žáci ZŠ!!! 

 
 

 


