
 

Sbor dobrovolných hasičů  

Nahý Újezdec 

Vás srdečně zve na: 

XVIII. ročník  

putovní pohár starosty SDH 

I. ročník memoriálu                                                                              

Ladislava Országa  

 

Soutěž se uskuteční 21 července 2018 prezentace družstev od 21:00 hod. V Nahém Újezdci na místním hřišti 

vedle hostince 

KONTAKT: 

Tel.: 608 711 242 

E-mail: sdhnahyujezdec@seznam.cz 

Pokyny pro soutěžící družstva: 

Sraz družstev 

Od 21:00-21:45 hod. na hřišti v Nahém Újezdeci, kde bude provedena prezentace družstev.  

V 21:45 hod. – nástup jednotek, v 22:00 hod. začne soutěž. Zahájení je orientační může se prodloužit. 

Při prezentaci složí zástupce družstva 150,-Kč za startovní listinu, KTERÁ URČÍ POŘADÍ STARTU 

soutěžících družstev. 

Organizační pokyny: 

Veškeré přípravy a provedení požárního útoku se řídí těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit družstva 

mužů, žen. Ženská družstva, která budou obsahovat více, než dva muže jsou automaticky řazena do kategorie 

mužů. 

V případě účasti více družstev z jednoho sboru i smíšených, smí soutěžící soutěžit jen za jedno družstvo!!! 

Možnost domluvy při nástupu družstev!!!  

Dojde-li k poškození poháru, držitel zajistí zhotovení stejného poháru na vlastní náklady. 

Výstroj: 

Pracovní a sportovní stejnokroj, pracovní obuv, kanady, sportovní obuv, přilba (kopačky a plátěné kotníkové 

tenisky NE!!!) Výstroj družstva musí být jednotná!  

Družstvo může zažádat o výjimku při nástupu!!!!!    
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Nářadí: 

Povolené dle směrnic požárního sportu s výjimkou pořadatele. 

Provedení útoku (ženy, muži): 

Na pokyn rozhodčího se měří 5 minut na přípravu základny. Útok se provádí libovolným způsobem ze základny 

2 x 2 m. Spojky se nesmí dotýkat. Savice se nesmí dotýkat země. K podporám se smí použit jen nářadí pro 

provedení útoků. Útok bude proveden v obou kategoriích na dvě B a na elektronické nástřikové, nebo sklopné 

terče.  

Terče se upřesní ještě při nástupu. Během útoku se káď nebude dopouštět!!!!  

 

Hodnocení: 

Družstva se hodnotí po sražení nebo naplnění obou terčů. Při rovnosti času na předních místech se opakují útoky 

pro určení pořadí na 1. až 3. místě. Každá kategorie je hodnocena samostatně. Do pořadí se počítá lepší čas, 

pokud jsou dva útoky. 

Neplatné pokusy: 

Soutěží-li soutěžící ve více družstvech bez povolení pořadatele. Nebude-li do 2 minut proveden požární 

útok. Nebude-li do 5 minut ukončena příprava základny. Za fyzickou pomoc jiné osoby, která není členem 

družstva. Za stažení terče jiným proudem. Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do 

nádrže a po jejím vytažení po skončení útoku. Za nespojení savic do sestřelení terčů. 

Diskvalifikace: 

!!! Za nesportovní chování.!!! Nebo za pokus o podvod!!! 

 

Protest: 

Případný protest má právo podat velitel družstva a to u hlavního rozhodčího po skončení soutěže do 10 minut. 

Podaný protest 500,-Kč. Je-li oprávněný, částka bude vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch 

pořadatele. 

Těšíme se na Vaši účast. 

Velitel SDH: Vladimír Nový  

Starosta SDH: Jaroslav Mikota 

 


