
SDH TŘEBONICE

si Vás dovoluje pozvat na 38. ročník

MEMORIÁLU JOSEFA HOLEČKA

který se koná 14. září 2014 na hřišti v Třebonicích 

Soutěží se ve štafetě a požárním útoku na součet časů.

Závazné přihlášky zasílejte do 1. 9. 2014 na email:
martahorakova69@seznam.cz

tel:721660539

Na přihlášku uveďte počet soutěžících a kategorii.

Prezence:8,30-9,00 hodin
Slavnostní zahájení:9,30 hodin

Kategorie:muži, ženy a děti

Startovné:150,-Kč za každé soutěžní družstvo + kontrola 
členských průkazu u kategorie dospělých

Výstroj:dle pravidel hasičských soutěží a hry Plamen vedoucí 
družstva zodpovídá za soutěžní družstvo a materiál /tretry jsou 

povoleny pouze pro kategorii dospělých a starší děti /

Materiální zabezpečení:každé družstvo vlastní i proudnice.  
Přetlakový ventil dodá pořadatel – při jeho poškození hradí 
vysílající sbor opravu.  

Rozhodčí:každý sbor přiveze 1 rozhodčího
Občerstvení:stánek na hřišti

Těšíme se na Vaši účast.
Výbor SDH Třebonice

mailto:martahorakova69@seznam.cz


PROPOZICE MEMORIÁLU J. HOLEČKA

Štafeta:
Kategorie děti:štafeta 4x60m dle pravidel Plamen a jejich dodatků
Kategorie ženy:štafeta 4x100m dle pravidel hasičských soutěží
Kategorie muži:štafeta 4x100m dle pravidel hasičských 
soutěží /oba pokusy následují za sebou, na prvním úseku u obou 
kategorií bude překážka s oknem a na posledním úseku přenos 
RHP/

Požární útok:
Kategorie děti:dle pravidel Plamen a jejich dodatků na 1 pokus
Kategorie ženy:dle pravidel hasičských soutěží 1 pokus
Kategorie muži:dle pravidel hasičských soutěží 1 pokus
/všechny kategorie přetlakový ventil dodá pořadatel
proudnice každý své, nejsou povoleny zúžené hadice/

Pořadatel má právo kontroly materiálu.

Hodnocení:součet časů lepší štafeta a požární útok
                    /při rovnosti časů rozhoduje čas na požárním útoku   
                    pak štafety/



Příloha č. l
P Ř I H L Á Š K A

do soutěže v požárním sportu     

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

družstvo*  …………………………………….                          jednotlivce*- počet  .........…………...

na soutěž .......................................................……............................................................………………
 (název soutěže) (místo a datum konání)

v kategorii:  profesionální hasiči ∗ dobrovolní hasiči ∗ členové občanských sdružení∗ 
k plnění disciplín:   100 m∗,  věž ∗,   štafeta∗,    požární útok∗

Příjmení a jméno závodníka Datum
narození

věž
* *

100 m
* *

štafeta 
I.

* *

štafeta 
II. 
* *

útok
* *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přihlašovatel  stvrzuje,  že  výše  uvedení  soutěžící  splňují  zdravotní  způsobilost  a  ostatní   podmínky  stanovené 
v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.

Masér-zdravotník∗  ……………………………       Řidič∗: ………………………………………….
   příjmení a jméno         příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................…..        Trenér družstva∗: ...............................…….........
                                     příjmení  a jméno                                                   příjmení a jméno
 
 
V .............................. dne ........................................                                           ....................................................………………

                       (razítko a podpis  přihlašovatele)

Poznámky:  
∗ Nehodící se škrtne.
* * Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla,  ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo 
štafetu soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1. 

Podle  pravidla 7 odst.  4  může  být  družstvo max.  třináctičlenné.  Sestává z  vedoucího družstva,  max.  10 
soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič. 

Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími 
družstev. Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.
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