
O POHÁR STAROSTY OBCE ÚSTRAŠICE 
Sbor dobrovolných hasičů Ústrašice 

pořádá 3. ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů 

 

Datum soutěže: sobota 26.9.2020 
 

Místo konání: bývalé fotbalové hřiště Ústrašice 
 

Program: 
8:30 - 9:00 hod. prezence 
9:15 hod. nástup, porada vedoucích a rozhodčích 
9: 30 hod. zahájení soutěže 

 

Kategorie:  
! POZOR LETOŠNÍ ROČNÍK SE USKUTEČNÍ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ ROKU 2019/2020 ! 

Přípravka – bez rozlišení pohlaví – rok narození od 1. 9. 2013, 2014, 2015, 2016, v soutěžním družstvu smějí 
být maximálně 3 soutěžící narozeni od 1.1. 2013 do 31.8.2013. 
Mladší žáci- 6-11 let, bez rozlišení pohlaví – rok narození od 1. 9. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a děti 
narozené do 31.8.2013. 
Starší žáci- 11-15 let, bez rozlišení pohlaví – rok narození od 1. 9. 2004, 2005, 2006, 2007 a děti narozené do 
31.8.2008, úprava pro ročník 2004 jen pokud jsou žáky ZŠ.  
 
Prosím o nahlášení týmů do 21.9.2020 na e-mail  l.drtina@seznam.cz nebo na tel: 775 577 368 (Lukáš Drtina)  
 
Startovní pořadí: 

● dle příjezdu v den konání soutěže jednotlivých SDH 
Technické podmínky: 

● terče sklopné (elektronická časomíra SDH Želeč 
● povrch travnatý, základna zámková dlažba  
● káď se během útoku nedoplňuje 

Pravidla: 
● Dle pravidel směrnice hry Plamen platnými od 1. 9. 2004 s dodatky a úpravami níže uvedenými. 
● Doba přípravy na základně max. 5 minut (u kategorie Přípravka a Mladší žáci je povolena pomoc max. 

2 dospělých osob). 
● Kategorie starší žáci bez pomoci s přípravou materiálu na základně (pomoc vedoucích je možná pouze 

s přetlakovým ventilem). 
● Kategorie 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 osob. 

● Nástavce na savice povoleny. 
● Motorové stříkačky podle výkonu čerpadla až do skupiny PS16 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.  

● Možnost zapůjčení dvou členů/členek. 
 

SKVĚLÉ OBČERSTVENÍ, ZÁBAVA A PŘEKVAPENÍ NEBUDE CHYBĚT 

SLEDUJTE UDÁLOST NA  
 

Moc se těšíme na Vaši účast 

TAZMANI z Ústrašic 

Kontakt: Lukáš Drtina 

tel.: 775 577 368 

email: l.drtina@seznam.cz 

mailto:l.drtina@seznam.cz

