
Sbor dobrovolných hasičů Oltyně vás srdečně zve na 

dětskou hasičskou soutěž 

                             

DATUM KONÁNÍ: 11. 5. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Oltyně – louka u rybníka 

PREZENTACE: 8:15 – 8:45 

NÁSTUP A PORADA VEDOUCÍCH: 8:45 

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE: 9:00 

DISCIPLÍNY: Požární útok 

!!! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!  

PŘIJĎTĚ SE PODÍVAT A PODPOŘIT VŠECHNY SOUTĚŽÍCÍ 

  



    SDH Oltyně ve spolupráci SDH Řepeč 

Vás srdečně zve na soutěž mladých hasičů 

v požárním útoku 

O POHÁR STAROSTY SDH OLTYNĚ 

  

Soutěž se koná v sobotu 11. května 2019  

Soutěž se koná na louce u rybníka 

Program:                                                                                                                                                                                                                                                               

8:15 až 8:45 prezentace týmů 

8:45  Nástup a porada vedoucích  

9:00  zahájení soutěže MH 

Prosíme o nahlášení týmů do 30. dubna na tel: 724 200 998 nebo na  

e-mail novotna32@seznam.cz 

Kategorie: 

Přípravka  - Bez rozlišení pohlaví – narození od 1.9.2012,2013,2014 a děti narozené do 

31. 8. 2015 v soutěžním družstvu smějí být maximálně 3 soutěžící narození od 1. 1. 2012 do 

1. 9. 2012 

Pro přípravku - Povolená pomoc s košem do kádě, počítá se čas výstřiku z druhé proudnice, 

vedoucí mohou běžet s kolektivem, nesmí jim však pomáhat (spojovat nebo táhnout 

hadici, nebo nést rozdělovač). Dospělá osoba může zasáhnout jen v případě nebezpečí. 

Mladší - bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2007, 2008,2009,2010,2011 a děti 

narozené do 31. 8. 2012                      

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

31. 8. 2007, a úprava pro ročník 2003 jen pokud jsou žáky ZŠ 

Pořadí: 

-dle podaných přihlášek 

mailto:novotna32@seznam.cz


Technické podmínky: 

- Elektronická časomíra SDH Řepeč (Dle počtu družstev) 

- Povrch travnatý 

Pravidla soutěže: 

- Doba přípravy na základně max.5 minut 

- U kategorie přípravka a mladší smí pomáhat dvě dospělé osoby s přípravou základny 

- Nástavce na savice povolený 

- Motorovou stříkačky podle výkonu čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s čerpadlem do 

velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028-1. Na motorové stříkačce nesmí být žádné technické 

úpravy odporující bezpečnosti práce a podmínkám výrobce!!! 

 - 4svody nejsou povoleny. 

Po domluvě s hlavním rozhodčím je možno si zapůjčit 1 člena z jiného družstva  

 

                    Občerstvení zajištěno na místě  

 

 


