
O POHÁR STAROSTY OBCE 
ÚSTRAŠICE  

1. ROČNÍK SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU MLADÝCH HASIČŮ A 
VETERÁNŮ 

 

Datum konání: 29. 9. 2018 

Místo konání: fotbalové hřiště Ústrašice 

 

Propozice:  

Dětská soutěž 

- prezentace družstev 12:00 – 12:45 hod.  

- začátek soutěže 13:00 hod.  

- MH – mladší 6–11 let 

          - bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1.9. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a děti narozené do 31.8.20012 

          - 1 dospělý strojník + max.7 dětí 

- MH – starší 11-15 let 

          - bez rozlišení pohlaví, narozeni od 1.9.2003, 2004, 2005, 2006 a děti narozené do 31.8.2007 

          -  úprava pro ročník 2003 jen pokud jsou žáky ZŠ 

          - max. 7 dětí 

Přípravka – bez rozlišení pohlaví - narozeni od 1.9.2012, 2013, 2014, 2015 

                 - až 9 členů, v soutěžním družtvu mohou být max. 3 soutěžící od 1.1.2012 do 31.8.2012 

- možnost zapůjčení dvou závodníků 

Přípravka - povoleno s košem do kádě, výsledný čas na výstřik druhé proudnice. Vedoucí 

mohou běžet s kolektivem, ale nesmí jim fyzicky pomáhat (nést rozdělovač, spojovat hadice 

nebo je táhnout!). Pokud by hrozilo nebezpečí, může zasáhnout každá osoba 

Mladí hasiči - podle směrnic hry Plamen s úpravami, družstvo soutěží v přilbě a sportovním oblečení překrývající 

lýtka, lokty či ve stejnokroji. Dresy musí být zastrčeny v kalhotách. Sací koš musí být zašroubován před 

ponořením do vodního zdroje. Do doby ukončení pokusu musí být savice sešroubovány. Vzájemná pomoc 

jednotlivých členů je povolena (např. držení proudnice, spojování hadic). 

 

 Veteráni 

- prezentace 14:30 – 15:45 hod 

- začátek soutěže cca 16:00 hod 

- startovné 100,- Kč 

- závodníci nad 35 let, mohou být 2 závodníci nad 30 let 

- PS12 bez úprav 

- jednokomorový karburátor (možno zapůjčit na místě), široké hadice B75 a C52 

- možnost zapůjčení dvou závodníků 



 

- dráha: start - travnatý, základna – zámková dlažba, dráha - travnatá  

- Sklopné terče el. časomíra 

- pořadí na startu dle pořadí příjezdu družtev 

- komentované útoky a hudební doprov až do rána 

- občerstvení zajištěno na hřišti 

- soutěž není pojištěna 

 

- v cca 18:00 hod. Proběhne soutěž o nejrychlejší nabírání 

- startovné 50 Kč za 3 pokusy 

- koš a savice vlastní 

- mašina jednotná  

 

Přihlášení prosíme potvrdit do 24.9.2018 

 

 

Kontakt: Ústrašice 55, 390 02 Tábor  

Dětská soutěž: Lukáš Drtina, tel.: 775 577 368 , email: l.drtina@seznam.cz  

Veteráni a nabírání: Radek Bubník, tel.: 734 249 989, email: rbubnik@seznam.cz 



 

PŘIHLÁŠKA 

 

na 1. ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů 

O POHÁR STAROSTY OBCE ÚSTRAŠICE 

29. 9. 2018 

 

 

 

SDH: …………………………………. 

 

Kolektiv: ……………………………… 

 

Kategorie: …………………………….. 

 
 Jméno a příjmení Datum narození Pozice 

 (koš, rozdělovač, proud, ...) 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
 

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v 

pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže. 

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce pořadatelem soutěže na dobu nezbytně nutnou 

pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Též souhlasí s využitím fotografických a jiných obrazových záznamů, 

pořízených pořadatelem na této soutěži. 

 

Přihlášku podepsat a orazítkovat!!!! 

 
 

Vedoucí družstva: ………………….       

  

V ………………………dne …….. 

 

 

                                                                   ……………………………………. 
                                                                                                             Razítko a podpis přihlašovatele                                            


