
Pohár starosty
města Libčice nad Vltavou

 
 

Okresní sdružení hasičů Praha – západ 
Okresní odborná rada mládeže 

a 
Sbor dobrovolných hasičů Libčice nad Vltavou 

 
si dovolují Vás pozvat na  

 

Pohár starosty města Libčice nad Vltavou 
SOUTĚŽ DRUŽSTEV MH V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

 
Organizační zabezpečení 

 
Den konání:        27. 04. 2019 
Místo konání:       Libčice nad Vltavou, na náplavce 
Prezence:        9:00 - 9:30 
Nástup:     9:45  
Zahájení soutěže:      10:00   
Předpokládaný konec soutěže:  16:00 
  
Dopravu zajišťují vysílající SDH / není hrazena OSH Praha-západ.   
  
Štáb soutěže 
Velitel soutěže:      Marek Loukotka 
Hlavní rozhodčí:      Vojtěch Vilím 
Zástupce hlavního rozhodčího:  Andrea Vancová 
Vedoucí technické skupiny:  Pavel Mach 
Rozhodčí a časoměřiči:   budou stanoveni SDH Libčice nad Vltavou 
Zapisovatel a prezence:   budou stanoveni SDH Libčice nad Vltavou  
Zdravotník:    Jana Černá  
 
Soutěžní disciplíny   

 požární útok v kategorii mladší (2 pokusy) 
 požární útok v kategorii starší (2 pokusy)   
 v případě velkého množství družstev si pořadatel vyhrazuje možnost určit pouze jeden pokus 

na provedení disciplíny 
 
  



Pohár starosty
města Libčice nad Vltavou

 
 
Provedení disciplíny  
Dle směrnice hry Plamen 
Terče sklopné 
Pokus bude měřen elektronickou časomírou - zajišťuje SDH Úholičky 
 
Hodnocení 

 do celkového hodnocení se počítá čas rychlejšího pokusu 
 pořadí při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu, při variantě soutěže s jedním 

pokusem rozhoduje čas druhého terče 
 
Podmínky účasti  

 kolektiv řádně zaregistrovaný na OSH Praha-západ    
 předložení členských průkazů MH s fotografií (stačí i z tiskárny) - bude kontrolováno při 

prezenci spolu se závodníky  
 závodník může startovat pouze v jednom družstvu  
 přihlášení družstev bez jmen závodníků na e-mail marek.loukotka@email.cz do 13. 4. 2019, 

na místě budou družstva odevzdávat přihlášku se jmény 
 
Výstroj a výzbroj 
Dle směrnice hry Plamen 
Družstva soutěží s vlastním materiálem s výjimkou přetlakového ventilu, který bude dodán 
pořadatelem  
  
Strava 
V prostorách konání soutěže bude možno zakoupit občerstvení. 
  
Protesty 

 při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,- Kč 
 při uznaném protestu se kauce vrací 
 při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven 

pokladní doklad                       
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Mapa 
 

 
 
 
V Libčicích nad Vltavou dne 21. ledna 2019 
 
 

Pavel Mach 
Starosta SDH Libčice nad 

Vltavou 

Josef Myslín 
Starosta OSH Praha - západ 

Michal Zrno 
Vedoucí OORM 

 


