
SH ČMS - SDH Pelhřimov 

Organizační zabezpečení pohárové soutěže v požárním útoku 
 

Název soutěže: O pohár starosty města Pelhřimova 

Pořadatel soutěže:  SH ČMS - SDH Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov,     

   e-mail: sdhpelhrimov@email.cz ,  www.sdhpelhrimov.cz 

Kontaktní osoba: starosta SDH - David Radek  e-mail: davidradek.pel@seznam.cz tel.: 723842287 

Datum a místo konání:    4. září 2021 – Pelhřimov 

lokalita u rybníka STRÁŽ (travnatá plocha vedle kiosku, příjezd z ulice 

Vlásenická) 

Kategorie:                MUŽI, ŽENY, kolektiv MH – mladší, starší 

Soutěžní disciplíny: 

 muži, ženy - požární útok (HRBÁČ) 

 kolektiv mladých hasičů - požární útok (PLAMEN) 

Startovné: 

 muži, ženy - 200,- Kč 

 MH - 200,- Kč 

Přihlášení družstva:    

 Vyplněné přihlášky se přijímají do 1. září 2020 na elektronické adrese: sdhpelhrimov@email.cz nebo 

telefonicky na tel.: 723 842 287.  V obou případech se při prezenci účastníků odevzdává řádně vyplněný 

a podepsaný originál přihlášky. 

Práva a povinnosti:  

 Účastníci soutěže musí být řádně registrováni u SH ČMS a musí mít zaplacený členský příspěvek na rok 

2021. Kolektiv MH odevzdaný registrační list. 

Časový průběh soutěže: 

 Prezence:     12.30 - 13.00 hodin    

 Nástup:  13.00 hodin  

 Začátek soutěže:         13.15 hodin 

 Vyhlášení soutěže:      30 minut po skončení soutěže - oceněna první tři družstva pohárem a diplomem 

Provedení disciplín: 

 Požární útok HRBÁČ - Podle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy 

schválené VV SH ČMS s místní úpravou pravidel PÚ, která je přílohou č.1 tohoto organizačního 

zabezpečení. 

 Požární útok PLAMEN - Podle směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů 
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Zvláštní ustanovení: 

 Matriál vlastní 

 Pořadatel dodá pro kategorii MH jednotný přetlakový ventil, který si na motorovou stříkačku napojí 

soutěžící družstvo na pokyn rozhodčího. Odváděcí hadici napojí technická četa.   

 Při soutěži bude prováděn jeden pokus.  

 Voda v kádi se nedoplňuje. 

 Startovní pořadí stanoví pořadatel dle obdržených přihlášek.  

 Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a 

nevyčlení místo na jejich odkládání. 

Časomíra:  stopky - terče srážecí (plechovky) 

Povrch dráhy: travnaté hřiště                         

Doprava:  Každé družstvo na vlastní náklady.                                                                           

Stravování:  Zajištěno místním kioskem 

Zdravotní služba: Pořadatel zabezpečuje po celou dobu konání soutěže zdravotnickou službu odpovídající  

   rozsahu a místním podmínkám soutěže. (ZZS Pelhřimov). 

 

Soutěžící svým podpisem na přihlášce stvrzují, že splňují aktuální vládní nařízení související s šířením nemoci  

SARS Cov-2. 

                                                             


