
     
10. ročník 

 

 
 

Soutěž v požárním útoku 
o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. 
(o pohár starší a mladší žáci, přípravka formou libovolných ukázek)  

a součástí soutěže 
Prezidentské kolo v požárním sportu 

  mládeže ČHJ 
 
 

Soutěž v netradičním požárním útoku 
o putovní pohár starostky města Přelouče  

(o pohár muži a ženy) 
 

Všeobecná ustanovení 
 

a) Pořadatel:                                
Česká hasičská jednota, Praha 9, Kolčavka 5, PSČ 190 00 
Hasičský sbor ČHJ-Přelouč a  město Přelouč.  
www.chj-prelouc.cz     
                                                                                   

a) Datum a místo konání soutěže:          
• Přelouč, sportovní areál (RUGBY hřiště), 4.6.2016 

 
b) Prezence soutěžících:                               

• v sobotu 4.6.2016 od 8.00 - 8.30 hodin 
• po závazném zaslání přihlášky u dospělých je možné se telefonicky domluvit na 

příjezdu družstev mužů a žen do 12:00. Je nutné zavolat nejdéle den předem! 
 

c) Startovné: u dětské kategorie 100,- Kč za družstvo 
u kategorie muži a ženy 200,- Kč za družstvo (platba u prezence) 

 
d) Velitel soutěže: Macháček Martin 
      Hlavní rozhodčí:       Kadlec Marek (mládež), Janda Aleš (dospělí) 

Vedoucí MTZ : Sodomek Vojtěch  
Zdravotní služba: Kulakovská Anna 
Ozvučeni:  Kohoutek Josef  
Časomíra:  Unčovský Jiří (mládež), Krejčík David (dospělí) 

 
e) Přihlášky: 

Zasílejte na adresu:  hasiciprelouc@centrum.cz 
Termín pro zaslání přihlášek:  31.5.2016 (případné změny nahlásí vedoucí družstva 
u prezentace). Přihlášky v příloze! 
 
 
 

https://www.chj-prelouc.cz/
mailto:hasiciprelouc@centrum.cz


 
 
 
 

                                                       
e)   Stravování:                     

Stravování  u mládeže zajištěno: (dle objednávky družstvo 9+2). Pokud družstvo 
nepožaduje  stravu, musí min. týden předem oznámit telefonicky. V jiném případě 
stravu uhradí u prezence. Přihláška na stravu v příloze! 
 
Každé družstvo mládeže přispěje na stravu částkou 25,- Kč na člena družstva a 
rozhodčího.  

      Za každého dalšího člena bude připlácet 65,- Kč. 
 

      Doprava vlastní.   
 

      f)   Kontaktní osoby, na které je možno obracet se s dotazy: 
Martin Macháček       736 507 484 
Miloš Chlád  724 562 818 

      Miroslav Obolecký    732 702 768   
 
g)  Pojištění: 

• soutěž je pojištěna u Hasičské vzájemné pojišťovny. 
      

h) Občerstvení po celý den možno k zakoupení. 
 
      i)    Každá organizace, pokud možno dodá kvalifikovaného rozhodčího. 



  
Technická ustanovení 

 
a) Kategorie a disciplíny soutěže: 

• mladší (do 12 let věku) a starší (do 16 let věku),  
disciplíny -  požární útok  2. pokusy (lepší čas se započítává do celkového pořadí) 

                                        -  uzlová štafeta  
 

• muži a ženy 
disciplíny - netradiční požární útok 

     - požární útok dle pravidel požárního sportu na 2B 
       (časy se sčítají) 

         b)  Pravidla: 
• platná pravidla vydaná Prezídii ČHJ-MHJ (mládež) 

 
• platná pravidla požárního sportu, soutěž na 2 B, první útok netradiční, druhý útok 

dle pravidel požárního sportu (dospělí) 
 

b) Účast v soutěži: 
• soutěžní družstva ČHJ a SH ČMS  
• mladší a starší žáci z České hasičské jednoty, musí povinně absolvovat uzlovou 

štafetu.  
• Pořadí Prezidentského kola mládeže ČHJ bude dle pořadí soutěže o putovní pohár 

ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. Uzlová štafeta bude hodnocena samostatně. 
 

c) Kontrola soutěžících: 
• bude prováděna při vstupu do soutěžního prostoru. Dokladem totožnosti bude karta 

pojištěnce popř. průkaz člena sboru.U starších 15 let občanský průkaz.   
 

d) Pořadí jednotlivých disciplín a předpokládaný časový rozvrh soutěže: 
• 8.00 - 8.30 příjezd a prezence družstev 
• 8.45 - 9.00 ukázky přípravek 
• 9.00 zahájení útoků ml. žáků a následně starších žáků 
• 9.00 uzlové štafety st. žáků a následně ml. žáků 
• 12.00 - 12.30 příjezd a prezentace družstev mužů a žen 

  
 

e) Povrch drah: 
• travnatý 

 
f) Protesty: 

• dle článku 9 pravidel. Protest může podat pouze vedoucí družstva na „Protokole 
o nesplnění disciplíny, podání protestu a odvolání“. Při podání protestu bude 
vybírána kauce ve výši 500,- Kč 

 
g) Nářadí: 

• nářadí bude mít každé družstvo vlastní 
 

Pokud máte vlajku nebo prapor vezměte s sebou! 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic! 

 
                  Martin Macháček                                                            Ing.Vasil Silvestr Pekar 
     starosta sboru ČHJ- HS Přelouč                                           prezident České hasičské jednoty 
 
 
 



 
 
                                       

                            P Ř I H L Á Š K A 
          

Soutěž v požárním útoku 
o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. 

a součástí soutěže 
Prezidentské kolo v požárním sportu mládeže ČHJ 

Přelouč 4.června 2016 
 

Hasičský sbor:    
 

Družstvo:   
 

        Příjmení a jméno    Datu narození  I.útok II. útok 
    
    
    
    
    
    
    
    
     

Náhradník: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené 
v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže. 
Pokud nebude přihláška doručena v daném termínu není možné členy daného družstva 
pojistit proti úrazu !!! 
 
Vedoucí družstva : ...............................              Podpis: ..................................... 
 
Kontaktní telefonní číslo: .................................              
      
 
     ................................. 
          Razítko organizace 
  X-zaškrtnout závodníka  
 
 

 
 



 
Objednávka  obědů  pro  závody mládeže 

 
 
 
Pro družstvo (9+2)                         Počet ....................................... 
 
 
Pro další členy družstva                 Počet ....................................... 
 
 
Rozhodčí                                        Počet ....................................... 
 
 
 
 
 
 
Hasičský sbor ....................................... 
 
 
 
 
                                                           Razítko a podpis ....................................... 
 
 
 
Prosím laskavě o oznámení počtu co nejrychleji na tel. čísle  724 562 818. 
 
 
  
 
 
                                                                                     
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu     
  

 
............................................................................................................................................................................. 
  přihlašuje            ( jednotka PO, organizace) 
 
KONTAKT (email, mobil) : 
 
na soutěž:  v požárním útoku o Putovní pohár starostky města Přelouč dne 4. 6. 2016  
  
v kategorii:         muži        ženy 
 
k plnění disciplín:  požární útok 
 
Soutěžící: 
 
příjmení a jméno                datum narození      
            

 

 
1. ......................................................................................................................................................................... 
 
2. ......................................................................................................................................................................... 
 
3. ......................................................................................................................................................................... 
 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
5. ......................................................................................................................................................................... 
 
6. ......................................................................................................................................................................... 
 
7. ......................................................................................................................................................................... 
 
8. ......................................................................................................................................................................... 
 
9. ......................................................................................................................................................................... 
 
   
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky 
stanovené v  propozici soutěže. 
 
 
Vedoucí družstva: ................................................ 
                                      příjmení  a jméno                                             
  
 
V ...................          dne ...................                              .............................................................................                                                         
                                                        (razítko a podpis  přihlašovatele) 
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