
  

  

  

  

  

 

 

SHD SKUTEČ 

 

si Vás dovoluje pozvat na soutěž mladých hasičů 

 

O pohár starosty města, 

memoriál Honzíka Kreminy 

22.4.2017 
 

 

 

 

 

Kategorie mladší a starší žáci 

Liga okresu Chrudim v požárních útocích 

 

Závod proběhne na tréninkovém hřišti u koupaliště ve Skutči 

 

 



Program: 

 7:30 – 8:30  prezence 

 8:30 – 8:45  slavnostní zahájení 

 8:45 – 9:00  porada vedoucích 

 od 9:15  start prvních pokusů 

 15:30  vyhlášení výsledků 

!! Program je pouze orientační !! 

 

Propozice: 
 

 soutěž proběhne dle pravidel směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016 

 soutěží se v kategorii mladší a starší žáci (rozdělení věkových kategorií dle SH ČMS)  

 startovné činí 150,- Kč za jedno družstvo (max. 10 soutěžících) 

 přihlášky na soutěž budou přijímány do 17. dubna 2017 

 přihláška družstva je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci 

 na prezenci se dostaví celé družstvo spolu s vedoucím, každý závodník bude mít sebou platný členský 
průkaz, vedoucí bude sebou mít vyplněnou soupisku týmu, viz příloha č. 1 

 startuje se podle startovních čísel, II. kolo požárního útoku s výměnou plata 

 do nadstavbové části o putovní trofej postupuje 8 nejlepších týmů z obou kategorií 

 čas přípravy na požární útok je 5 minut, u mladších smí pomáhat více vedoucích, u starších pouze jeden 

 při podání protestu bude složena vratná kauce ve výši 500,- Kč 

  pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a úpravu v programu závodu vzhledem k počasí, tak 
aby byla zajištěna bezpečnost závodníků 

 lepší výsledek z obou kol požárních útoků se započítává do Ligy okresu Chrudim (platí pouze pro týmy 
přihlášené do okresní ligy) 

 Přihlášky zasílejte na email milan.najman@sdhskutec.cz nebo poštou 
 

Milan Najman 
Vítězslava Nováka 597 
539 73 Skuteč 
 

 Tel. kontakt pro dotazy ohledně průběhu soutěže či pravidel: 774 990 147 

Přihláška na soutěž 

NÁZEV SBORU……………………………………………………………………………………

KATEGORIE STARŠÍ – počet družstev…………………………………………………. 

KATEGORIE MLADŠÍ – počet družstev………………………………………………. 

Vedoucí družstva………………………………………………………………………………. 

Kontakt:…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

mailto:milan.najman@sdhskutec.cz


Příloha č. 1 

 

Liga okresu Chrudim mladých hasičů v požárním útoku 

startovní soupiska týmu 

Místo soutěže: Datum: 
 Soutěžní družstvo: 

  

   Jméno a příjmení Rodné číslo Bydliště 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   Zapůjčený soutěžící z družstva: 
        

   Vedoucí: Podpis: 
 

   Liga okresu Chrudim mladých hasičů v požárním útoku 

startovní soupiska týmu 

Místo soutěže: Datum: 
 Soutěžní družstvo: 

  

   Jméno a příjmení Rodné číslo Bydliště 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   Zapůjčený soutěžící z družstva: 
        

   Vedoucí: Podpis: 
  


