
Pozvánka  

na 23.ročník soutěže v požárním útoku „  Memoriál Karla Přívozníka“ 

Konané 6. září 2014 v Zárybničné Lhotě na hřišti „Ostrov“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soutěž probíhá dle směrnic hasičských soutěží sboru hasičů ČMS,  

      za pomoci přírodního zdroje            Program: 12:00- 12:45 – prezentace družstev 

 Soutěžní kategorie Muži  / hadice 2B-52mm + 4C-75mm               13:00 – nástup 

         Ženy  / hadice  2B-52mm + 4C-75mm            13:15 – zahájení útoků  

 Vlastní stříkačka PS 12 nebo PS 15 bez zjevných úprav, vlastní proudnice, sací koš,                            17:00 – 17:30 Ukončení soutěže a  

 ventilové lanko, savice 2,5m.               vyhlášení výsledků   

 pořadí na startu dle podaných přihlášek 

 Obuv a oděv, v družstvu jednotná požárnická přilba         

 Elektronická časomíra se sklopnými terči 

 Kvalitní občerstvení po celý den a noc 

 Startovné 200Kč za jedno družstvo 

 Soutěž je pojištěna 

 Předběžné přihlášení lze provézt na e-mailu krejci.hasic@seznam.cz nebo na tel.: 775 39 40 83 

Putovní pohár do trvalého držení získá družstvo, které zvítězí 3x po sobě. 

Po skončení soutěže bude následovat zábava s hudbou pod širým nebem až do ranních hodin! 

mailto:krejci.hasic@seznam.cz


                   PROPOZICE 

Pohárové soutěže v požárním útoku : „Memoriál Karla Přívozníka,konané 

v Zárybničné Lhotě a zařazené do soutěží o putovní pohár OSH Tábor. 

 

                 Všeobecná ustanovení : 

 

Pořadatel : SDH Zárybničná Lhota 

Místo konání :Zárybničná Lhota „ Ostrov „ hřiště u potoka 

Datum : 6..září 2014 

  Časový rozvrh :  12-12,45  příjezd a prezentace družstev 

                                 13  hod  nástup družstev a rozlosování pořadí 

                                 13,15 zahájení soutěže 

                                  17 -17,30 ukončení soutěže a vyhlášení výsledků          

Pořadí na startu podle odevzdaných přihlášek 

Družstvo jednotný stejnokroj,opasky 

Nářadí na požární útok :  PS 12 nebo PS 15  bez viditelných úprav 

 

                                             2 kusy savice 2,5 metru 

                                               Sací koš s ventilovým lankem 

                                               2 kusy hadice „B „ -75 

                                               4 kusy hadice „C“ – 52 

                                                2 kusy proudnice 

Přetlakový ventil  dodá pořadatel 



Provedení útoku : Na výstřel startéra provede družstvo požární útok,saje 

se   z potoka,ventilové lanko může být na základně na koši,ale během a 

po skončení útoku musí být na břehu. 

Muži i ženy útok na 2 kusy „B“ 

Čas měřen elektrickou časomírou SDH Dobronice u Chýnova 

První tři místa v obou kategoriích poháry a vítěz putovní . 

Soutěž bude provedena dle směrnic hasičských sportovních soutěží SH 

ČMS pro muže a ženy a dodatku ke konání soutěží o pohár OSH Tábor 

Hlavní rozhodčí : Jaroslav Čížek, SDH Bezděčín 

Rozhodčí u terčů : Jiří Čihák ,SDH Dlouhá Lhota 

Rozhodčí na základně : Michal Svadba,SDH Zárybničná Lhota 

Delegovaný  komisař :  Pavel Krejčí 

Velitel soutěže . Josef Krejčí 

Protest jen na hodnocení  vlastního mužstva ,písemně,do pěti 

minut,vklad 500,- Kč 

 

Očerstvení zajištěno po celou dobu konání soutěže ,bude možno posedět 

ještě déle. 

 

V Zárybničné Lhotě 31.. července  2014 

Michal Svadba                                                                            Josef Krejčí 

Velitel SDH Zárybničná Lhota                                   starosta SDH Zárybničná Lhota 


