
SDH Přechovice  
 

 Vás srdečně zve 
 

Na hasičskou soutěž 
 

 

„O pohár starosty obce Přechovice“ 
  

 

v požárním útoku dle pravidel požárního sportu 
s výjimkou možnosti použití širokých i úzkých hadic (široké hadice B75, C52 úzké hadice B65, C42) 

 

na sklopné terče 

 

Soutěž se koná 25. 7. 2020 v Přechovicích od 13 00 hodin 
 

 

Soutěžit se bude kategoriích         -muži 3B 

  -ženy 2B 

    -veteráni 2B (pouze široké hadice) 

(za veterány musí být členové družstva starší 40-ti let, 

je povolen jeden závodník starší 35-ti let)  

 

startovné činní:  200,- kč za družstvo 

 
- startovní pořadí bude určeno dle přihlašování družstev, pořadatel má právo provádět změny pořadí 

- přihlášky budou přijímány na místě soutěže 25. 7. 2020 od 1215 1245 hodin 

- časový plán soutěže: ve 1250 proběhne nástup a ve 1300   bude odstartováno první družstvo zahájena příprava na 

základně (časy jsou orientační, pokusíme se je přibližně dodržet)   

- soutěžit se bude v pořadí: 1.muži (3B) 2. ženy (2B) 3. veteráni (2B) 

- soutěž proběhne na travnatém hřišti 

- pro jedno družstvo je možné si zapůjčit jednoho závodníka z jiného týmu (mezi kategoriemi je půjčování závodníků 

bez omezení) 

- soutěž není pojištěna 
 

Těšíme se na vás „pořadatelé“ 
 

Mimořádná opatření: 

Soutěž je pořádána v souladu s opatřeními SH ČMS (účinnost od 1.4.2020) včetně následného rozvolnění (účinnost od 12.5.2020) 

s mimořádnými opatřeními vlády ČR (zejména usnesení č.555 včetně všech příloh). Pro závodníky to znamená zejména, že: 

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachována nejméně 2 metry 

- sportovci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének – platí tedy výslovně pro 

sportovce. Realizační tým tedy není z výjimky vyňat, a tudíž jeho členové mají, nemají povinnost užívat ochranu dýchacích cest 

podle obecných pravidel (příloha číslo 9 usnesení 555). 

Podpisem přihlášky do soutěže vedoucí družstva potvrzuje, že žádný člen družstva nemá příznaky nákazy virem COVID-19 nebo jeho 

mutací a v posledních dnech nepřišel do styku s nikým, kdo má příznaky nákazy nebo by mohl být potenciálně nakažený!  


