
 
Sdružení hasičů ČMS

a Obecní úřad Borotín
Vás srdečně zvou

 jubilejní 20. r

„ O Borotínský pohár
   Datum konání: sobota 

 

Místo konání:    BOROTÍN 
 

 Velitel soutěže –

 Hlavní rozhodčí 

 Rozhodčí disciplíny PÚ 

 Rozhodčí disciplíny Ký

 
 

Soutěžní disciplíny:
 

- PÚ PLAMEN
asfalt/dlažba, zbytek travnatý mírně do kopce
nástřikové, časomíra elektronická
8m), přetlakový ventil AWG

- Kýbl Cup –
 

Kategorie: mladší a starší
 

Pro obě kategorie poháry
věcné ceny

VELKÉ PUTOVNÍ POHÁR

družení hasičů ČMS 
SDH Borotín 

a Obecní úřad Borotín 
Vás srdečně zvou 

 

na 
 

ročník soutěže mladých hasičů
 

O Borotínský pohár
 

sobota 1. září 2018, od 13:00 

BOROTÍN – NÁVES 

–Petr Kouřil 
Hlavní rozhodčí – Ing. Jana Toulová  
Rozhodčí disciplíny PÚ – Libor Toul 
Rozhodčí disciplíny Kýbl Cup –Lucie Ambrozová

Soutěžní disciplíny: 

PÚ PLAMEN – dle směrnic Plamen a pravidel OLM 201

sfalt/dlažba, zbytek travnatý mírně do kopce, terče mladší - sklopné
, časomíra elektronická s displejem - OSH, zkrácený náběh k

8m), přetlakový ventil AWG s bez možnosti výměny pevné půlspojky

– netradiční zábavná disciplína, pravidla k dispozici při prezenci.

mladší a starší 

o obě kategorie poháry a medaile do 3. místa
věcné ceny pro všechna družstva 
PUTOVNÍ POHÁRY – STARŠÍ+MLADŠÍ

 

soutěže mladých hasičů  

O Borotínský pohár“ 

Lucie Ambrozová 

dle směrnic Plamen a pravidel OLM 2018, náběh k základně 

sklopné, starší - 
ácený náběh k základně (cca 

ěny pevné půlspojky za vlastní. 
dispozici při prezenci. 

ísta, dále diplomy a 

+MLADŠÍ (nově) 



Materiál: 
- na PÚ vlastní 
- ostatní pořadatel 

 

Disciplína Požární útok Plamen je zařazena do hodnocení  
Okresní Ligy Mládeže 2018. 

 

Časový rozvrh: 
 

- příjezd, prezence do 12.30 
- nástup v 12:45 
- zahájení disciplín v 13:00 

 

Startovné: 
 

 50 Kč za jedno soutěžní družstvo 

 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 29. 8. 2018 na email 

mladihasici@sdhborotin.cz , 

 
uveďte počet družstev dle kategorií (ml./st.) a název SDH 

Možno přihlásit také sms/telefonátem na mob. č.: 602 377 846 
(Libor Toul, starosta SDH – zodpovědná osoba za OZ) 

 

Bohaté občerstvení: udírna, hranolky, palačinky, 
točené limo a jiné dobroty zajištěno 

 
V rámci oslavy výročí bude pěna a další vodní 
atrakce pro ochlazení v horku, doporučujeme 

náhradní oblečení  
 

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJEĎTE ZA NÁMI 
SLAVIT A DOBŘE SE BAVIT !!! 

www.sdhborotin.cz 


