
Sbor dobrovolných hasičů Pardubice – Polabiny  

pořádá 1. ročník soutěže  

 

výstup do 2., 3. a 4. podlaží cvičné věže dle jednotlivých kategorií  
 

 

Datum:  sobota 12. září 2015 od 17.00 hodin 

 

Místo:  Sportovní areál Střední průmyslové školy chemické Pardubice,   

    Poděbradská 94, Pardubice – Polabiny (příjezd z ulice Hradecké) 

 

Startovné:  30,- Kč 

 

Provádění disciplíny pro jednotlivé kategorie: 

 

Dorostenci: 
 věková kategorie 13-14 let startuje bez žebříku, který je zavěšen na věži, a 

provádí výstup jen do prvního okna věže a zález, kde musí oběma nohama 

sešlápnout (zastavit) časomíru 

 věková kategorie 15-16 let startuje se žebříkem, provádí zápich, výstup do 

prvního okna a zález, kde musí oběma nohama sešlápnout (zastavit) časomíru 

 

 věková kategorie 17-18 let startuje s žebříkem, provádí zápich, výstup do 

druhého okna a zález, kde musí oběma nohama sešlápnout (zastavit) časomíru 
 

 

Dorostenky a ženy: 
 všechny věkové kategorie startují bez žebříku, který je zavěšen na věži, a 

provádí výstup jen do prvního okna věže a zález, kde musí oběma nohama 

sešlápnout (zastavit) časomíru 

 

Rozdělení dorostu do věkových kategorií:       

      mladší dorost - rok narození 2001, 2002 

      střední dorost - rok narození 1999, 2000 

      starší dorost   -  rok narození 1997, 1998 

Muži: 
 dle pravidel požárního sportu 



!!!POZOR!!!         Soutěž probíhá ve spolupráci s SDH Choltice, kdy 

soutěžící z kategorie dorostenky/dorostenci, kteří se zúčastní soutěže 

Choltická stovka i Polabinská věž, budou vyhodnoceni i v dvojboji! 
 

Přihlášky:  

 Přihlásit se může soutěžící sám nebo ho může přihlásit vysílající SDH na e-

mailové adrese: sdh.polabiny@seznam.cz do 12.9.2015 do 12,00 hodin. 

 

Prezence:  
 při prezenci předloží soutěžící doklad totožnosti a průkaz SDH a uhradí 

startovné ve výši 30,- Kč. Startovní číslo obdrží soutěžící po ukončení 

prezence, kdy bude též zveřejněna startovní listina. 
 

Každý soutěžící má možnost dvou pokusů.  

Po ukončení pokusu může být provedena kontrola nářadí! 

Soutěžící při prezenci svým podpisem potvrdí, že jeho zdravotní stav mu umožňuje 

start v soutěži. V případě nezletilých toto potvrdí zástupce vysílající organizace 

(vedoucí). 

 

Protesty:  
 případný protest se podává oproti složení kauce ve výši 200,- Kč, která 

v případě jeho zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele 

 

Žebříky pro výstup na věž je možné zapůjčit u pořadatele. 

 

 

Stravování: 

 bude zajištěn stánkový prodej 

 

Kudy k nám? 

Kontakt: 

Markéta Oprchalská 

telefon: 

724 977 537 

e-mail: 

sdh.polabiny@seznam.cz 

mailto:sdh.polabiny@seznam.cz


 

Přihláška 
 do soutěže  

„Polabinská věž“ 
 

 

Jméno soutěžícího:………………………………………………………… 

 

Datum narození: ……………………….. 

 

SDH:…………………………………..…   

 

Kategorie (označte):              

* mladší dorostenec/dorostenka 

* střední dorostenec/dorostenka 

* starší dorostenec/dorostenka 

* muži 

* ženy 

 

Kontaktní e-mail: …………………………………………………….…… 

 

Telefon: …………………………………………….. 

 

Příjmení a jméno vedoucího: ……………………………………..  

 

V………………..…… dne…………………… 


