
Sdružení hasičů ČMS okresu Písek – SDH Mirotice 

PROPOZICE 

Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním útoku 
„O putovní pohár starosty OSH ČMS v Písku“ 

Pořadatel: SDH Mirotice 
Místo konání: školní hřiště 
Datum konání: neděle 11.9.2022 
Prezence družstev: 12:00 – 12:45 hod. přihlášky na místě 
Nástup družstev: 12:50 hod. 
Začátek soutěže: 13:00 hod. 
Hlavní rozhodčí: Pavel Jelínek 
Velitel soutěže: Stanislav Valtr 
Zdravotník: zajistí pořádající 

Kategorie: mladší, starší, smíšení, přípravka 
Provedení: dle směrnic hry Plamen – Požární útok (jeden pokus) 
Start a měření času: startovací pistole, elektronická časomíra 
Terče: nástřikové – elektronické 
Povrch dráhy: tráva 
Provedení soutěže: Soutěž se pořádá na jednu základnu a jeden stroj 

PÚ budou probíhat v pořadí dle příjezdu soutěžních 
družstev. Příprava materiálu na základně do 5 min., 
provedení útoku do 2 min. V kategorii mladší a přípravka 
není strojník členem družstva a stroj obsluhuje vedoucí 
družstva nebo jím určená osoba (s přilbou). 

Materiál: vlastní, za svůj materiál si zodpovídá každé družstvo 
samo 

Výstroj: jednotná pro celé soutěžní družstvo, délka rukávů dle 
platných směrnic hry Plamen, přilba povinná, opasek 
povinný není 

V Miroticích 24.8.2022 

Stanislav Valtr 
 SDH Mirotice 



P Ř I H L Á Š K A 
do soutěže v požárním sportu 

 
přihlašuje ………………………………………………… (jednotka PO, organizace) 

družstvo:  ………………………………………………… 

na soutěž:  Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním útoku 
„O putovní pohár starosty OSH ČMS v Písku“, 11.9.2022 Mirotice 

v kategorii: ………………………………………………… 

k plnění disciplíny:      požární útok   kontaktní telefon:  
 
 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 
narození  

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 
 

6.  

7.  

8.  

9.  

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní 
podmínky stanovené v Pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže a jsou v době 
konání soutěže platnými členy SH ČMS. 

Členové družstva dávají souhlas ke zpracování a zveřejnění osobních údajů uvedených na 
přihlášce správci SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2, který shromažďuje a zpracovává 
osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům 
statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Taktéž 
souhlasí s využitím fotografických a jiných obrazových záznamů oficiálně pořízených z této 
soutěže. 

Vedoucí družstva: ………………………………………………… 
příjmení a jméno 

V ………………….. dne ……………… 
………………………………………………… 

razítko a podpis přihlašovatele 


