
 

 

 

 

 

 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLDŘIŠ 

Vás zve na IX. ročník soutěže 

 
 
 
 
 
 

O POHÁR STAROSTY OBCE 
v požárním útoku 

dne 8. 8. 2020 
v areálu za orlovnou v Oldřiši (u Poličky) 

od 21:00 hod. / prezence do 20:30 hod. 
 

Součástí závodu je soutěž o nejrychlejší náběr. 
 
 

Možnost přenocování v areálu pod přístřešky nebo ve vlastních stanech 
Polévka ke snídani zdarma 

 
Těšíme se na Vaši účast! 

 

 

Propozice na: www.oldris.cz | www.obec-kamenec.cz | www.oshsvitavy.cz | www.olsy.cz 

SDH Oldřiš        #pink_debils  |  #pink_ladyes 
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Místo konání:  areál �Za Orlovnou� Old�i� (u Poli�ky) 

Kategorie:  mu�i, senio�i, �eny

�asový plán: - do 20.30 hod. � prezence - uzav�ení startovní listiny (st. listinu sestavuje po�adatel)
 - 21.00 � zahájení závodu (po�adí: mu�i, senio�i, �eny) 
 - do 30 min. po skon�ení závodu � vyhlá�ení výsledk�

Pravidla sout��í: 
Sout��í se v po�árním útoku dle pravidel Okresní ligy Svitavska pro XVIII. ro�ník v roce 2020 
Tato pravidla naleznete na: www.obec-kamenec.cz, www.oshsvitavy.cz, www.olsy.cz, www.oldris.cz

- sout�� mu�� - 3 hadice B, 4 hadice C 
- sout�� �en a senior� - 2 hadice B, 4 hadice C 
- útok se provádí na sklopné ter�e p�es otvor o pr�m�ru 50 mm 
- plo�ná �í�e hadic � B min. 100 mm, C min. 65 mm, 
- senior � nad 35 let, jeden �len dru�stva m��e být mlad�í 35 let, ale zárove� star�í 30 let (Podmínka 

v�ku je pro tuto kategorii spln�na dosa�ením daného v�ku v p�íslu�ném kalendá�ním roce konání závodu)
- startovné: 200,- K� za dru�stvo 
- startovní listinu sestavuje po�adatel (mo�no se hlásit dop�edu na kontakt uvedený ní�e, nebo na 

FB stránce sout��e do 7. 8. 2019) 
- sout�� bude probíhat za um�lého osv�tlení (osv�tlena celá dráha), na travnatém povrchu, pod 

základnou a nádr�í zámková dla�ba 
- odli�nost od Sm�rnic hasi�ských sportovních sout��í schválených VV SH �MS  

dne 16.6 2011 � Soubor p�edpis� SH �MS -1/17-2011 dle �l.8,odst.5,pís.i:  
1. Pou�ití p�etlakového ventilu není povinné - odli�nost od �l. 48,odst.4.  

P�etlakový ventil B, nastavený na max. tlak 1,2 MPa pro p�ípadné pou�ití zajistí po�adatel.  
2. Obsah p�ihlá�ky + �estné prohlá�ení ka�dého závodníka - odli�nost od P�ihlá�ky do 

sout��e v po�árním sportu  

P�ihlá�ka:  - vypln�nou se v�emi nále�itostmi ji odevzdá vedoucí dru�stva u prezence 
- p�ihlá�ení je mo�né a� do konce prezence ve 20.30 hod  

 - p�ihlá�ka dru�stva je potvrzena a� zaplacením startovného p�i prezenci 
 - pokud dru�stvo neodevzdá �ádn� vypln�nou p�ihlá�ku do startu p�íslu�né 

kategorie, nebude mu umo�n�n start 

Dopl�ková sout��: - v pr�b�hu závodu bude probíhat na asfaltovém h�i�ti sout�� o nejrychlej�í náb�r  
 - pravidla této sout��e budou up�esn�na na míst�

Kontakt: Jakub Radim��ský 
 tel.: 702 204 580 
 email: radasak@seznam.cz

UPOZORN�NÍ  
V obci Old�i� a sousední obci Borová probíhá výstavba spla�kové kanalizace. 
Komunikace v obcích jsou tedy poznamenané touto výstavbou v�etn� nutných omezení. 
Sou�asn� v dob� konání sout��e je plánovaná ÚPLNÁ UZAVÍRKA komunikace II/353 v obci Kamenec. 
Od Poli�ky tedy není mo�ný p�íjezd p�es obec Kamenec. 
Po�ítejte tak s p�ípadným zdr�ením na cest� do místa konání sout��e. 
PROSÍME respektujte dopravní zna�ení a omezení p�i cest� na sout��, a také p�i cest� zp�t. 



P ihlá ka!do!závodu!Okresní!ligy!Svitavska!v!po"árním!útoku!2020!

konaného dne ......................... v .................................................................................. 

Název sout !ního dru!stva .......................................................... kategorie....................... 

estné!prohlá ení!ú astníka!sout "e!:! 
 já, ní!e podepsaný(á) svým podpisem stvrzuji, !e jsou mn  známa pravidla a standardy hasi ského sportu i 

pravidla vyhlá"ená po adatelem, rizika z po!árního sportu vyplývající a v"echna dal"í práva a povinnosti spojené s 

hasi ským sportem a s bezpe nou ú astí na n m související. Dále stvrzuji, !e i p es mo!ná rizika se dobrovoln  

ú astním jako závodník nebo jako vedoucí dru!stva tohoto závodu v po!árním útoku. 
 Dále svým podpisem stvrzuji, !e jsem pln  zdravotn  i právn  zp sobilý k ú asti v závod  a nejsou mi známé 

!ádné p eká!ky bránící mé ú asti v uvedeném závod . estn !prohla uji,!"e!se!v!posledních!dvou!týdnech!u!mne!

neprojevily!p íznaky!virového!infek ního!onemocn ní!(nap . hore ka, ka!el, du!nost, náhlá ztráta chuti a ichu 

apod.).! Dále! prohla uji,! "e! jsem! byl! seznámen! s! vymezením! osob! s! rizikovými! faktory! vzhledem! k!nemoci!

COVID-19!a!s!doporu ením,!abych!zvá"il!tyto!rizikové!faktory!p i!rozhodování!o!ú asti!p i!tomto!závod . Dále 

prohla"uji, !e jsou mi známá platná opat ení k zabrán ní "í ení nemoci COVID-19 a budu se jimi a v"emi dal"ími 

opat eními po adatele závodu p i ú asti p i závod  ídit.  
 Svým podpisem se zavazuji dodr!ovat ve"kerá pravidla hasi ského sportu dle sm rnice hasi ských sout !í 

spole n  s úpravami pro Okresní ligu Svitavska, pravidla stanovena po adatelem a chovat se bezpe n  s nejvy""í 

mo!nou opatrností v i sob , ostatním spolusout !ícím i dal"ím osobám, které se na uvedené sout !i vyskytují, 

v etn  p ihlí!ejících divák .  

! Je!mi!znám!technický!stav!ná adí!vý e!uvedeného!sout "ního!dru"stva!pro!disciplínu!po"ární!útok!a!

byl!jsem!pou en!o!bezpe nosti!práce!spojené!s!pou"íváním!tohoto!ná adí.!

 Deklaruji, !e shora uvedená prohlá"ení jsou zcela pravdivá a iním je dobrovoln  o své svobodné v li. Také 

jsem si v dom(a) mo!ných následk  mi vzniklých, v p ípad  poskytnutí nepravdivých i zkreslených údaj , p ípadn  

n kterých z bod  tohoto estného prohlá"ení. Rovn ! dávám po adateli tohoto závodu souhlas ke zpracování mých 

osobních údaj  na dobu nezbytn  nutnou pro ú ely organizace a vyhodnocení závodu, co! stvrzuji svým podpisem.  

 

1. Jméno, p íjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 P j en z dru!stva ..................................................... P j en do dru!stva  ...................................................... 

    podpis ...................................................... 

2. Jméno, p íjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 P j en z dru!stva ..................................................... P j en do dru!stva  ......................................................

    podpis ...................................................... 

3. Jméno, p íjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 P j en z dru!stva ..................................................... P j en do dru!stva  ......................................................

    podpis ...................................................... 

4. Jméno, p íjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 P j en z dru!stva ..................................................... P j en do dru!stva  ...................................................... 

    podpis ...................................................... 

5. Jméno, p íjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 P j en z dru!stva ..................................................... P j en do dru!stva  ...................................................... 

    podpis ...................................................... 

6. Jméno, p íjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 P j en z dru!stva ..................................................... P j en do dru!stva  ...................................................... 

    podpis ...................................................... 

7. Jméno, p íjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 P j en z dru!stva ..................................................... P j en do dru!stva  ......................................................

    podpis ...................................................... 

* U sout !ící(ho), mlad"í(ho) 18 let, je nutný!podpis zákonného zástupce. 

V............................................................................................................ dne ...........................................................  

 telefon íslo............................................  podpis vedoucího dru!stva  ############ 


