
    POZVÁNKA  A  ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ 
 

Sbor dobrovolných hasičů Vavřinec zve všechny kolektivy 
mladých hasičů v kategoriích mladších a starších žáků 

na XX. ročník soutěže žáků, 
 

„o Pohár SDH Vavřinec“ 
 

která se koná dne 4. 5. 2019 v areálu u fotbalového hřiště 
v horní části obce, prezence do 8:00 hodin, nástup družstev v 8:15, 

zahájení plnění disciplín v 8:30 hodin 
 
 Pořadatel:                       SDH Vavřinec 
 Velitel soutěže:               Horský Radim 
 Hl. rozhodčí:                  Nečas Petr (SDH Vavřinec) 
 Rozhodčí disciplín:      
        -Požární útok:         Dvořáček Jindřich (SDH Těchov) 
        -Štafeta 4x60m:       Kovařík Vít (SDH Vavřinec) 
       - Štafeta dvojic:        Kakáč Tomáš (SDH Vavřinec) 
 
DISCIPLÍNY :   
 
                                                   POŽÁRNÍ ÚTOK 

- sestříknutí kuželek za nástřikovou deskou, elektronická časomíra  
- provedení dle platné směrnice hry Plamen 
- nářadí vlastní, včetně proudnic, přetlakový ventil dodá pořadatel 
- každé družstvo má pouze jeden pokus 
- travnatý povrch s mírnými nerovnostmi, kolem základny dlažba 

 
ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC 

- provedení dle platné směrnice hry Plamen 
- pro provedení štafety bude připravena pouze jedna dráha 
- dvě štafety – každá jen jeden pokus 
- povrch – antuka 
- před startem kontrola členských průkazů 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ŠTAFETA 4x60 metrů 
 

- provedení člunkově dle pravidel štafety 4x 60 m 
- umístění překážek měřeno od začátku úseku 
- překážka na druhém úseku (bariéra – výška 70 cm) pro obě kategorie stejná 
- nářadí vlastní, PHP a překážky dodá pořadatel 
- povrch – travnatý s mírnými nerovnostmi 

 
Soutěž  je zařazena do okresní ligy mládeže, řídí se platnou směrnicí hry Plamen 
a všeobecnými pravidly Okresní ligy mládeže. Vedoucí družstva odpovídá za 
řádné pojištění jednotlivých soutěžících. Občerstvení pro účastníky soutěže bude 
zajištěno po celý průběh soutěže v prodejním zařízení místního parku vedle 
fotbalového hřiště. 
 
Výstroj družstev:   -stejnokroj MH nebo sportovní oblečení 
                                  splňující podmínky pro soutěže hry Plamen 

-sportovní obuv, bez kopaček! 
-při plnění všech disciplín nutné přilby!  

 
 

Startovné:          50,- Kč za každé přihlášené družstvo 
 
 
Ceny v obou kategoriích: 1. až 3. místo – pohár, věcná cena  
Celkové pořadí družstev se bude určovat dle směrnice hry Plamen.  

 
  
 
Přihlášky zasílejte do 1. 5. 2019 na adresu:    Josef Vladík 
                                                                            Vavřinec 140 
                                                                            679 13 Sloup 
                                                                            tel. 728 899 551 
                                                                            e-mail: josef140@seznam.cz 
 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS VE VAVŘINCI 
 
 

Uveďte prosím SDH, počet závodníků a kategorii soutěžících. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PŘIHLÁŠKA 

PŘIHLAŠUJEME…………KOLEKTIV/Y NA SOUTĚŽ MH O POHÁR SDH VAVŘINEC 
V KATEGORII………………………CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ VČ. VEDOUCÍCH 
cca……………… 
 
SDH ……………………………………      PODPIS,(RAZÍTKO)…………………………….. 

mailto:josef140@seznam.cz

