
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA – OSH ČMS V PÍSKU 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ ZBELÍTOV 

 

P R O P O Z I C E 
4. kola dvacátého prvního ročníku soutěže hasičských družstev 

,,O PUTOVNÍ POHÁR HASIČŮ OKRESU PÍSEK 2017“ 

a soutěže 

„O POHÁR STAROSTKY OBCE ZBELÍTOV“ 

 
Pořadatel:    SDH Zbelítov , okrsek Milevsko 
Místo a den:    louka za mateřskou školou, dne 5. srpna 2017  
Program sout ěže:  prezentace 12:00 – 12:45 
    v 12:50 nástup soutěžních družstev 
    v 13:00 zahájení soutěže v kategorii jako první: 
    muži + ženy současně 
Startovní po řadí:  dle elektronické přihlášky (http://www.nastrikej.cz), nepřihlášení přes 

internet podle prezentace v den konání soutěže na volná místa na 
startovní listině 

Štáb sout ěže: velitel soutěže – Jaroslav CHVOJAN 
 hlavní rozhodčí – Jiří GRÖGER 
 rozhodčí a sčítací komise bude určena pořádajícím soutěže 
Zdravotní služba:  zajistí pořádající 
Kontaktní osoba:  Ladislav MEDENCI, Zbelítov 6, 399 01, Milevsko 

 e-mail: ladamedenci@seznam.cz , tel.: 724 206 274 
Uzávěrka p řihlášek:   do zahájení soutěže 
Povrch dráhy:   tráva 
 

T e c h n i c k é     u s t a n o v e n í 

Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasi čských sout ěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS 
dne 16. 6. 2011 a platné s účinností od 1. 1. 2012 a současně dle Pravidel pohárových sout ěží 
hasi čů okresu Písek , která byla vytvořena OORR OSH Písek a schválená VV OSH ČMS v Písku 
v roce 2017. Při registraci předá vedoucí SD soupisku, popřípadě s přihláškou, když nebyla podána 
dříve. Soupiska musí obsahovat všechny požadované náležitosti včetně razítka a podpisu 
přihlašovatele + platné členské průkazy soutěžících včetně potvrzení o zaplacení členských 
příspěvků na rok 2017, podpisu a fotografie člena. 

Disciplína:    požární útok 
Kategorie:    muži – ženy, Klasik (klasické PS 12 ) 
    muži – ženy, Open (upravené požární stroje ) 
Výstroj a výzbroj:  vlastní, odpovídajícím pravidlům PS a pravidlům schváleným VV OSH 

ČMS v roce 2017. Pořádající neručí za škody způsobené na vnesených 
nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na 
jejich odkládání. 

Startovné:  200,-Kč za každé soutěžní družstvo 
Měření času:  elektronická časomíra + stopky 
Protesty:  dle Směrnice hasičských soutěží, kauce v částce 200,-Kč – při odvolání 

se částka zdvojnásobuje 
Terče: elektronické nástřikové 
 
 
Ve Zbelítově dne 26.6.2017  



SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA – OSH ČMS V PÍSKU 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ ZBELÍTOV 

 

P Ř I H L Á Š K A 
do 4. kola, dvacátého prvního ročníku soutěže hasičských družstev 

 

„O PUTOVNÍ POHÁR HASI ČŮ OKRESU PÍSEK 2017“ 
a 

„O POHÁR STAROSTKY OBCE ZBELÍTOV“  
 
Družstvo SDH :  ………………………………………………… 
 
Kategorie :     muži  /  ženy *             Klasik  /  Open * 
 
Datum konání :  8. srpna 2017 
 

Seznam členů soutěžního družstva 
 

Poř. č. Jméno a příjmení Datum narození Podpis 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    

 9.    

 10.    

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené 
v propozicích soutěže. 
 
 
 
Vedoucí družstva :  …………………………………………………… …………………………… 
 jméno a příjmení telefon  
 
 
 
V ........................................................ dne ..............................    ....................................................……………… 
                               (razítko a podpis  přihlašovatele) 
 
Poznámky:   
∗   Nehodící se škrtne. 


