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propozice pivního útoku 
 

(soutěž určená hlavně dobrovolným hasičům) 
 

 
datum konání: sobota 15. září 2012 
 
 
start:   pivní útok: 17:30 
    
 
místo konání:  park za lázněmi aurora, začátek naučné stezky kolem rybníka 
   svět, třeboň 
    
 
kategorie:  3 členná mužská družstva 
   3 členná ženská družstva 
   3 členná smíšená družstva 
   každý jednotlivec může být součástí max. 3 družstev 
 
 
povrch:  asfalt, tráva 
 
 
princip:  akumulační štafeta 
 
 
vzdálenost: každý úsek cca 50 metrů 
    
 
časový limit: bude stanoven na místě 
 
 
vybavení:  členové jakéhokoliv sboru dobrovolných hasičů běží v plné 
   výbavě jako na oficiálních soutěžích v požárním útoku 
   
 
startovné:  30,- kč za družstvo na první pokus 
   130,- kč za družstvo na druhý pokus bez možnosti absolutní 
   výhry s výjimkou, že si druhý pokus zaplatí všechna družstva 
  
 
pojištění:  zajištuje si každý účastník sám 
   všichni se účastní na své vlastní nebezpečí a odpovědnost! 
 
 
občerstvení: v přilehlých provozech hotelů bohemia a regent 
   nebo vlastní 
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popis závodu:  
 
1. úsek - běh 50 metrů na stanoviště k base piv  1. běžec 
2. úsek - běh 50 metrů zpět na start s basou piv  1. běžec 
3. úsek - v prostoru startu přeskládat piva z basy do basy 1.+2. běžec 
4. úsek - běh 50 metrů na stanoviště s basou piv  1.+2. běžec  
5. úsek - běh 50 metrů zpět na start se sudem piva  1.+2. běžec 
6. úsek - prostoru startu nasazení pípy na slepo  3. běžec 
7. úsek - běh 50 metrů na stanoviště se sudem piva  2.+3. běžec 
8. úsek - běh 50 metrů na start 3. běžec nese druhého 3. běžec  
9. úsek - v prostoru startu – překvapení   1.+2.+3. běžec 
 
 
startuje se na povel startéra 
rozbitá láhev = 10 trestných sekund 
rozbitá basa = doživotní diskvalifikace + náhrada škody 
rozbitý sud = trest smrti + před jeho vykonáním pití pro všechny 
 
 
zázemí:  šatna, (sprchy v jednání), parkování na ulici, lázeňská zóna  
 
 
ceny:   vítězové putovní pohár + basa piva (pokud ji nerozbijete), 
   ostatní diplom a losem sponzorské dary (zbydou-li) 
 
 
kontakt:  pavel klejna  
   775 664 553 
   pavel@klejna.eu 
   www.behkolemsveta.cz  
    
 


