
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – OSH ČMS v Písku 
 

Sbor dobrovolných hasičů Kluky 

Propozice 
20. ročníku soutěže hasičských družstev,  
O PUTOVNÍ POHÁR HASIČŮ OKRESU PÍSEK 2016 
 
Pořadatel:  SDH Kluky, okrsek Kluky 
Místo a den: louka u Nového rybníka, 6.8.2016 
Program soutěže:  prezence od 12.00  hod 
   Nástup soutěžních družstev: 12.50 hod 
   Zahájení soutěže: 13,00 hod, muži a ženy současně 
Startovní pořadí: dle elektronické přihlášky, nepřihlášení přes internet podle prezentace 
v den konání soutěže na volná místa na startovní listině 
Štáb soutěže:  velitel soutěže  
  Hlavní rozhodčí Václav Šupitar 
  Rozhodčí a sčítací komise bude určena pořadatelem soutěže 
Zdravotní služba: zajistí pořadatel 
 
Kontaktní osoba: Hana Skalová, Kluky 189, 398 19, email: hana.s.189@seznam.cz,           
tel: 737739753 
Uzávěrka přihlášek: do zahájení soutěže 
Povrch dráhy: tráva 
 
Technické ustanovení:  
soutěž proběhne dle pravidel pohárové soutěže hasičů okresu Písek, která byla vytvořen  
ORV OSH Písek a schválena VV OSH ČMS v Písku v roce 2011 a upravena a schválena 
v roce 2014. Zveřejněno na stránkách www.oshpisek.cz s odkazem na směrnice hasičské 
soutěže pro muže a ženy, schváleno VVČMS s účinností od 1.1.2012. 
Při registraci předá vedoucí soutěžního družstva soupisku, přihlášku, nebyla-li podána dříve. 
Soupiska musí obsahovat všechny požadované náležitosti včetně razítka a podpisu 
přihlašovatele + platné členské průkazy soutěžících potvrzené o zaplacení čl. příspěvků na r. 
2016, podepsané členem a s fotografií. 
 
Disciplína: požární útok 
Kategorie: muži a ženy,  klasic (klasické PS 12), open (upravené) 
Provedení: muži 3B, ženy 2B 
Výstroj a výzbroj: vlastní, odpovídající pravidlům PS. Pořadatel neručí za škody 
způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo 
na jejich odkládání. 
Startovné: 150,- Kč za každé soužení družstvo  
Měření času: elektronická časomíra + stopky 
Protesty: dle Směrnice hasičských soutěží, kauce v částce 200 Kč – při odvolání se 
částka zdvojnásobuje. 
Terče:   elektronické nástřikové 
 
V Klukách dne 7. 7. 2016 
 
…………………………..     …………………………………. 
Velitel soutěže  razítko pořadatele  statutární zástupce pořadatele 
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P Ř I H L Á Š K A 
Do soutěže O PUTOVNÍ POHÁR HASIČŮ OKRESU PÍSEK 2016 

 
 
Název SD:………………………………………kategorie……………….disciplína – požární 
útok 
 
Místo soutěže: Kluky   Datum soutěže:  
Vedoucí  SD: 
 
Jméno, Příjmení:  …………………………….. kontaktní adresa:  
………………………………... 
 
Tel.: ………………………… 
 
 

Soupiska 
 

P.č. Příjmení  a  jméno závodníka Datum narození Číslo členského 
průkazu 

Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Náhradníci 

8.     

9.     

 
 
 
Prohlašuji, že členové SD jsou seznámeni se směrnicemi soutěže a všichni členové SD se 
jimi budou řídit. 
 
 
 
 
 
V …………………………….. dne                      ................................................ 
 
                                                                          Podpis a otisk razítka statutární osoby SDH 
nebo obce     
  


