
SDH Senetářov      
Vás zve na noční soutěž v požárním
útoku o pohár SDH Senetářov,
která se koná
v sobotu 24.  června 2017
od 16.30 hodin 

Místo konání: nová dráha v areálu fotbalového hřiště
Kategorie:       přípravka, mladší žáci, starší žáci
Startovné:                 jednotné 50,- Kč         Program: 

                    do 16:00 h příjezd-prezence
        do 16.15 h nástup    

                                                       16.30 h zahájení soutěže
                                                                                 
Pořadatel: SDH Senetářov
Hl. rozhodčí: Petr Kunc
Velitel soutěže: Musil Milan 

Disciplíny:
Požární útok

• Dle platných směrnic hry PLAMEN
• Elektronická časomíra, sklopné terče
• Nářadí vlastní 
• Každé družstvo má pouze 1 pokus
• Přetlakový ventil dodá pořadatel
• Při shodnosti času rozhoduje čas druhého terče
• Vedoucí jednotlivých družstev odpovídají za řádné pojištění soutěžících
• Členské průkazky pro kontrolu nutno vzít s sebou
• Kategorie přípravka – na přípravu 4 minuty, na základně 3 vedoucí
• Kategorie mladší a starší žáci – na přípravu 4 minuty, na základně 2 vedoucí
• Na dráze společné značky 8,7 m, 17,5 m, 26,2 m.

Dráha tráva, náběh asfalt.

Soutěž zahájí přípravka v 16:30 hodin, dále pokračují mladší žáci, kteří soutěž dokončí za
denního světla. Proběhne vyhodnocení. V soutěži pak budou pokračovat st. žáci a to po 
setmění (zahájení naplánováno na 22:00 – 22:15 hodin).
Mezi kategoriemi mladších a starších žáků vystoupení bojového umění aj.

• Soutěžním družstvům je povoleno použít vlastní osvětlení, jak při přípravě 
na základně,  tak při vlastním provádění požárního útoku (zdroj světla –

      součást výbavy soutěžního stroje). Při přípravě základny možno použít      
taktéž přenosnou svítilnu (baterku).

• Závodní dráha bude nasvícena.

POZOR!!!!     Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ JE OBEC UZAVŘENA,PRO ÚČASTNÍKY 
SOUTĚŽE VJEZD POVOLEN.

Vyhlášení výsledků bude v co nejkratší době po zakončení útoků.
Občerstvení zajištěno.



Přihlášky zasílejte na e-mail: senk@alumistr.cz
Těšíme se na Vás na noční soutěži z 24. na 25. června 2017 v Senetářově.

N á v r a t k a
SDH…………..............................
Družstvo přípravka mladší starší

Stanování Ano Ne

Snídaně Ano Ne

      Podpis vedoucího MH: 
……………………
Návratku zasílejte nejpozději do 21. 6. 2017

Kontakt na vedoucího MH: …………………………….

mailto:senk@alumistr.cz

