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Vás zve na 

XXIX. ročník 
hasičských sportovních soutěží 

Kamenec u Poličky, sportovní areál "Pod Lipou" 
 

7. 8. 2021 
Večerní stovka 

5. závod Českého poháru 2021 
 

28. 8. 2021 
O pohár starosty obce Kamenec u Poličky 

Seniorcup 
 

29. 8. 2021 
O pohár SDH Kamenec 
Kamenecká šedesátka 

 
www.obec-kamenec.cz 

www.stovky.cz 



O pohár starosty obce Kamenec u Poličky 
XXIX. ročník 

Seniorcup 
XVIII. ročník 

závody Okresní ligy Svitavska 
 

 Časový plán:   sobota 28. 8. 2021 
 

  8.30 - 9.30 h     - prezence družstev mužů, případně i žen a seniorů 
  9.30 h      - porada Rady okresní ligy  
    9.40 h - nástup družstev (pokud to situace COVID-19 umožní) 
    10.00 h      - start závodu - kategorie muži 
  11.00 - 11.30 h    - prezence družstev žen a seniorů  
  12.45 h      - start závodu – kategorie Seniorcup a následně ženy 

    Pozn.: časy startů jsou pouze orientační, záleží na počtu družstev - závody na sebe navazují 
 

  Pravidla soutěží: 
  - soutěží se v požárním útoku dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH 

ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 
schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 s úpravou a doplněním pravidel pro Okresní ligu Svitavska pro rok 2020 

  Odlišnost od Směrnic hasičských sportovních soutěží - soubor předpisů SH ČMS -1/17-2011 - dle čl.8,odst.5, 
písmeno i:  

   1. Použití přetlakového ventilu není povinné - odlišnost od čl. 48,odst.4.  
 2. Obsah přihlášky + čestné prohlášení každého závodníka - odlišnost od přihlášky do soutěže v požárním 

sportu viz. příloha Přihláška do závodu Okresní ligy Svitavska 2021 
   Podmínkou startu je vyplnění přihlášky družstva včetně přílohy a její odevzdání při prezenci. 

  O pohár starosty obce: 
  - 3 hadice B kategorie muži, 2 hadice B kategorie ženy  
  Seniorcup: 

  - 2 hadice B, kategorie muži a ženy nad 35 let s vyjímkou: jeden člen družstva může být mladší 35 let, ale zároveň 
starší 30 let. Věková podmínka je splněna rokem narození bez ohledu na datum narození. 

  Další pravidla soutěže pro všechny kategorie: 
  plošná šíře hadic – B min. 100 mm, C min. 65 mm 
  sací vedení – koš musí být našroubován nad hladinou před ponořením do vody, pro případnou neplatnost pokusu 

je rozhodující, zda se hladiny vodního zdroje dotkla savice bez koše či nikoliv. Koš musí být našroubován i po 
vytažení z vodního zdroje. Savice sešroubovány být nemusí. 

  minimální vzdálenosti mezi ozuby půlspojek, koše a savice – vždy musí projít papír 
  proudnice se může dotýkat země, čára stříkání je nedotknutelná - nesmí se překročit 
     útok se provádí na sklopné terče s elektronickou časomírou 
     na závodní dráze budou vyznačeny 18-ti metrových úseků pro muže a 17,5 metrové úseky pro ženy a seniory 

měřené od čáry stříkání. Umisťování jiných značek soutěžícími je zakázané. 
    startovné činí 200,- Kč za družstvo, startovní listinu sestavuje pořadatel 
  pro přihlašování se používá formulář na internetových stránkách – spuštěn od 1. 8. 2021 s náhledem na 

výpis přihlášených a průběžně aktualizovanou předběžnou startovní listinu 
     za překonání rekordu dráhy v kategorii mužů 16,48 s, v kategorii žen 17,13 s - prémie 1000,- Kč 
  soutěž bude probíhat na travnatém povrchu, plocha pod základnou a nádrží umělý povrch Spurtan BS 
  za soutěžní družstvo zodpovídá jeho vedoucí 

 

 Přihlášky: 
     přihlášení do 27. 8. 2021, (formulář na internetových stránkách aktivní od 1. 8. 2021 od 20.00 h) 
     přihláška družstva je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci do doby před uzavřením st. listiny a 

odevzdáním vyplněné přihlášky družstva. V případě nezaplacení je i přihlášené družstvo z listiny vyřazeno. 
     v případě pozdního příjezdu bez přihlášení a bez předchozí dohody je družstvo zařazeno na konec startovní listiny 

 

  COVID-19: 
 v případě zhoršené epidemiologické situace si pořadatel vyhrazuje právo závod zrušit !!! 
 účastníci závodu jsou povinni dodržovat v době konání závodu platné Nařízení vlády ČR, opatření 

 Ministerstva zdravotnictví ČR a ostatních orgánů státní správy v souvislosti se zvládáním nákazy COVID. 
 Od všech účastníků bude vyžadována maximální zodpovědnost a respektování všech potřebných opatření.  
Kontakt:  Petr Šváb, Kamenec u Poličky 129, 572 01, tel.číslo: 603 874 922, e-mail: psvab@seznam.cz 



Přihláška do závodu Okresní ligy Svitavska v požárním útoku 2021 

konaného dne 28. 8. 2021 v Kamenci u Poličky 

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. Dále stvrzuji, že i přes možná rizika se dobrovolně účastním jako závodník nebo jako vedoucí družstva 
tohoto závodu v požárním útoku. 
 Dále svým podpisem stvrzuji, že jsem plně zdravotně i právně způsobilý k účasti v závodě a nejsou mi známé žádné překážky 
bránící mé účasti v uvedeném závodě.  
 Čestně prohlašuji, že jsou mi známá platná opatření k zabránění šíření nemoci COVID-19 a budu se jimi a všemi 
dalšími opatřeními pořadatele závodu při účasti při závodě řídit. Údaj o telefonním čísle účastníka uvádím z důvodu potřeby 
rychlého kontaktování osob v případě rozšíření nákazy COVID-19.  
 Svým podpisem se 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 tohoto závodu souhlas ke zpracování mých osobních údajů na dobu nezbytně nutnou pro účely 
organizace a vyhodnocení závodu, což stvrzuji svým podpisem.  
 
1. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ...................................................... 

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

2. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ......................................................   

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

3. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ......................................................   

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

4. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ...................................................... 

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

5. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ...................................................... 

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

 

6. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ...................................................... 

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

7. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ......................................................   

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

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

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

  podpis vedoucího družstva  ……………………………… 

DALŠÍ STRANA – DOTAZNÍK COVID-19 PRO PŘÍPADNÉ TRASOVÁNÍ 



 

 

 

DOTAZNÍK COVID-19 PRO PŘÍPADNÉ TRASOVÁNÍ 
 

 

Název soutěžního družstva .......................................................... kategorie....................... 
 

 

Jméno a příjmení telefon 

PCR 

test - 

stáří 

max. 7 

dní 

Antigen 

test - 

stáří 

max. 72 

hod. 

Očkovaná 

osoba 

Prodělaný 

COVID-19 

do 180 dní 

po 

prodělání 

Test na místě Podpis 

        

        

        

        

        

        

        

        

* danou variantu označte X 

 

 

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

  podpis vedoucího družstva  ……………………………… 

 

 


