
Šumavský den hasičů ve Dřešíně 

Název akce: Okresní pohárová soutěž 

Termín: sobota 13. 6. 2020 

Místo konání: Dřešín (u cesty do chalup, po levé straně) 

 - od Strakonic – na konci obce po levé straně  

 - od Vacova – na začátku obce po pravé straně 

Doprava: vlastní 

Prezence: 14:30 – 15:00 

Program: 15:00 – 15:15 porada vedoucích a rozhodčích 

 15:15 – 15:30 nástup, zahájení soutěže 

 15:30 – 18:30 soutěž v požárním sportu 

 18:30 – 19:00 nástup, vyhodnocení a ukončení soutěže 

Pravidla soutěže a ústroj: Dle směrnic hasičských soutěží pro muže a ženy, 

 (schváleno VV SH CMS dne 16. 6. 2011, včetně pozdějších dodatků) 
 Velitel soutěže a hlavní rozhodčí si vyhrazuje právo úpravy dle lokálních podmínek! 

Kategorie: 3 (muži, ženy, veteráni) v pořadí muži, veteráni, ženy, 

 pořadí družstev v kategoriích – na místě podle příjezdu 

Rozsah soutěže: požární útok – 1 pokus + finále soutěže („na gumy“) 

 (upřesnění na poradě vedoucích) 

Příprava: dle pravidla 51 – příprava do 5 minut, provedení do 2 minut 

Povrch dráhy: tráva, okolo základny koberec 

Materiál (MTZ): vlastní i PPS a proudnice, bez přetlakového ventilu 

Terče: elektronické  

Počet soutěžících: každé družstvo 7 závodníků 

Startovné: 150,- Kč 

Velitel soutěže: Jiří Záhorský 

Hlavní rozhodčí: Karel Sládek  

Rozhodčí soutěže: Vladimír Zdychynec, František Hovorka, Josef Šindelář 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu nebo rozhodčímu disciplíny, 

 do 10 minut od ukončení pokusu, kauce 500,- Kč 

Zdravotní služba: zajištěna 

Kontakt: e-mail: jiri.zahorsky@seznam.cz nebo tel. +420 736 125 078 

 

☺☺  Připraveny poháry pro nejlepší + ceny pro všechna družstva!  ☺☺ 

 

Mimořádná opatření: 
Soutěž je pořádána v souladu s opatřeními SH ČMS (účinnost od 1.4.2020) včetně následného 

rozvolnění (účinnost od 12.5.2020) a mimořádnými opatřeními vlády ČR (zejména usnesení 

č. 555 včetně všech příloh). Pro závodníky to znamená zejména že: 

 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, 

 sportovci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), 

který 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 č. 9 Usnesení 555). 

 

Podpisem přihlášky do soutěže vedoucí družstva potvrzuje, že žádný člen družstva nemá 

příznaky nákazy virem CODIV-19 nebo jeho mutací a v posledních dnech nepřišel do styku 

s nikým, kdo má příznaky nákazy nebo by mohl být potencionálně nakažený!  
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