
 
 

 
 

KAPELA ,,MOP – ROCK“, BOHATÁ TOMBOLA + OBČERSTVENÍ 

 

Pořadatel: SDH Sloup 

Termín konání: sobota 12. května 2018 

Místo konání: Sloup u Davle, areál bývalého JZD (okres Praha-západ) 

Časový harmonogram: od 19:00 prezentace družstev  

21:00 nástup družstev 

21:15 start ženy sport, poté PS 12 a muži sport zároveň 
 

Kategorie:   

- PS 12 (může být smíšené družstvo - kategorie není rozdělena na muže a ženy) 

- PS sport Muži, Ženy (obě kategorie zvlášť, ale muži nesmí soutěžit za družstvo žen) 

Každé družstvo si smí vypůjčit pouze jednoho soutěžícího z jiného družstva, zároveň může půjčit všechny své 

členy v dané kategorii. Tato skutečnost musí být písemně vypsána na přihlášce. Půjčený musí běžet ve svém dresu, 

zbytek družstva musí běžet v jednotné ústroji. Družstvo může soutěžit v obou kategoriích (PS 12 i PS sport). 
 

 

Soutěžní disciplína:  

- požární útok na 2B dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS bez přetlakového ventilu s vlastní 

motorovou stříkačkou (pořadatel PS nedodává) 

- soutěžící musí být členem SH ČMS, v den soutěže 15 let (stvrzuje svým podpisem vedoucí na přihlášce) 

- čas na přípravu 4 minuty 

- sklopné terče s elektronickou časomírou 

- osvětlená celá soutěžní dráha 

- 2 pokusy při účasti 35 družstev, 1 pokus při účasti více jak 35 družstev 

- 1 základna 

- vlastní požární stříkačka, smí být nastartována před startem pokusu 

- v kategorii PS 12 sport: 

  je možné použít hadice "C" min. šířka 64 mm., hadice "B" min. šířka 99 mm., min. délka 19 m. 
 

Registrace před soutěží:  

- www.firesport.eu/soutez-sloup-9500.html  

- zahájení registrace bude ve středu 02. 05. 2018 deset dní před soutěží ve 20:00 a bude ukončena 11. 5. 2018 

v čase 23:59, je závazná a přesouvat družstva lze jen na internetové registraci 

- lze se nahlásit i přes Tomáše Fialu, tel. 731 634 719, e-mail: tomassfiala@gmail.com, který provede 

internetovou registraci družstva 
 

Přihlášení v den soutěže: 

- zaplacení startovného a odevzdání řádně vyplněné přihlášky do každé kategorie (přihláška je jednotná, bude 

k dispozici na www.oshpz.cz a u pořadatele při prezenci) 

- startovné 200,- Kč za jedno soutěžní družstvo v každé kategorii  

- startovné a přihlášku registrovaných družstev lze odevzdat maximálně 30 minut před startem soutěže tj. do 

20:45, pokud nebude dodržen časový limit, družstvo bude přesunuto na konec celé soutěže. 
 

Kontaktní osoby:  

Tomáš Fiala, email: tomassfiala@gmail.com, tel. 731 634 719 

Michal Zrno, email: michal.zrno@seznam.cz, tel. 604 173 028  
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