
 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Desné ve spolupráci s obecním úřadem  

si Vás dovolují pozvat na čtrnáctý ročník soutěže 

 

„O pohár obce Desná“ 
 v požárním útoku, 

 

který se koná v sobotu 18.8. 2018 od 10:00 hod. 
 

Místo konání: sportovní areál obce Desná 
 

Kategorie: muži 3B, ženy 2B, veteráni nad 35let 2B 

                     Hadice: B plošné měření – min 100mm, C plošné měření - min 65mm 

 

Časový plán: 9:00 – 9:30 prezence, uzavření startovní listiny 

                          9:40  porada zástupců okresní ligy 

       9:50  nástup 

                         10:00  zahájení soutěže kategorií MUŽŮ, poté VETERÁNI a ŽENY 

                                        

 

Pravidla:  dle Směrnic hasičských sportovních soutěží a  pravidel Okresní ligy Svitavska 2018, časomíra      

                    elektronická, sklopné terče přes otvor 50 mm  

                    Odlišnost od Směrnic hasičských sportovních soutěží schválených VV SH ČMS  

                    dne 16.6 2012/Soubor předpisů SH ČMS -1/17-2011 dle čl.8,odst.5,pís.i:  

                    1/ Použití přetlakového ventilu není povinné. Odlišnost od čl. 48,odst.4.  

                    / Přetlakový ventil B , nastavený na max. tlak 1,2 Mpa pro případné použití zajistí pořadatel./  

                    2/ Obsah přihlášky + čestné prohlášení každého závodníka. Odlišnost od přihlášky do    

                    soutěže v požárním sportu -příloha č.1.  

                    Přihláška je součástí těchto propozic. Vyplněnou se všemi náležitostmi ji odevzdá  

                    vedoucí družstva u prezence.  

 

Startovné: 150,-Kč za družstvo. 

 

Přihlášky: Startovní pořadí je možné rezervovat do 17.8 2018 v události „O pohár obce Desná“ na  

                    FB SDH Desná nebo tel:.736212863. 

 

Finále:  Po vyhlášení výsledků základního kola proběhne finále zvané 

 

„DESENSKÝ DUEL“ 
Deset nejlepších týmů z kategorie MUŽI a první čtyři týmy ŽEN postupují do vyřazovacího finále. 

Ze dvou plat současně startují dva týmy. Vítěz rozběhu postupuje do dalšího kola play off. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. 

 

 

 

Pro účastníky i diváky bude připraveno bohaté občerstvení 

včetně vyhlášených grilovaných selat Pepy Flídra!!! 

 
www.sdhdesna.cz 

 



Okresní liga Svitavska v požárním útoku 
 

PŘIHLÁŠKA do ….....závodu Okresní ligy Svitavska v požárním útoku 

konané dne …...................................... 

v....................................................... 

 

Název soutěžního družstva....................................................kategorie........................  
Čestné prohlášení účastníka soutěže :  
já, níže podepsaný(á) svým podpisem stvrzuji, že jsou mně známa pravidla a standardy hasičského sportu i pravidla vyhlášená 

pořadatelem, rizika z požárního sportu vyplývající a všechna další práva a povinnosti spojené s hasičským sportem a s 

bezpečnou účastí na něm související a dále stvrzuji, že i přes možná rizika se dobrovolně účastním jako závodník, hasičské 

soutěže v požárním útoku konané  

 

dne.......................................... v........................................................  

 

Dále svým podpisem stvrzuji, že jsem plně zdravotně i právně způsobilý k účasti v závodě a nejsou mi známé žádné překážky 

bránící mé účasti na uvedené soutěži. 

Dále se svým podpisem zavazuji: dodržovat veškerá pravidla hasičského sportu dle směrnice hasičských soutěží společně 

s úpravami pro Okresní ligu Svitavska, pravidla stanovena pořadatelem a chovat se bezpečně s nejvyšší možnou opatrností vůči 

sobě, ostatním spolusoutěžícím i dalším osobám, které se na uvedené soutěži vyskytují, včetně přihlížejících diváků.  

Je mi znám technický stav nářadí výše uvedeného soutěžního družstva pro disciplínu požární útok a byl jsem poučen o 

bezpečnosti práce spojené s používáním tohoto nářadí.  
Deklaruji, že shora uvedená prohlášení jsou zcela pravdivá a činím je dobrovolně o své svobodné vůli.  

Také jsem si vědom(a) možných následků mi vzniklých, v případě poskytnutí nepravdivých či zkreslených údajů, případně 

některých z bodů tohoto čestného prohlášení. Rovněž dávám pořadateli této soutěže souhlas ke zpracování mých osobních 

údajů na dobu nezbytně nutnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže, což stvrzuji svým podpisem.  
 

Jméno Příjmení.................................datum narození.................  

 

bytem..........................................podpis........................*  

 

Jméno Příjmení.................................datum narození.................  

 

bytem..........................................podpis........................*  

 

Jméno Příjmení.................................datum narození.................  

 

bytem..........................................podpis........................*  

 

Jméno Příjmení.................................datum narození.................  

 

bytem..........................................podpis........................*  

 

Jméno Příjmení.................................datum narození.................  

 

bytem..........................................podpis........................*  

 

Jméno Příjmení.................................datum narození.................  

 

bytem..........................................podpis........................*  

 

Jméno Příjmení.................................datum narození.................  

 

bytem..........................................podpis........................*  

 

* U soutěžící(ho) , mladší(ho) 18 let , je nutný podpis zákonného zástupce  

 

V...................................................... dne ...........................           ………………………… podpis vedoucího družstva 

 


