
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Náchod 

PROPOZICE POHÁROVÉ SOUTĚŽE 

RROOŽŽNNOOVVSSKKÝÝ  PPOOHHÁÁRR  
VV  ZZÁÁVVOODDUU  PPOOŽŽÁÁRRNNIICCKKÉÉ  VVŠŠEESSTTRRAANNNNOOSSTTII  

XXIII. ROČNÍK 
  

Pořadatel: SDH Rožnov ve spolupráci s OORM Náchod 

Místo konání:  Rožnov - hřiště za Sokolovnou 

Datum:  2.4.2022 
Prezence: kategorie přípravka a mladší   8.30 - 9.00 hodin, zahájení soutěže v 9.00 hodin 

                  kategorie starší a dorost         11.50-12.10 hodin, zahájení soutěže v 12.10 hodin          

 u prezence každé soutěžní družstvo odevzdá: 

 - přihlášku soutěžního družstva do soutěže (stáhnout z webu) 

 - členské průkazy MH, případně dočasný průkaz MH (stáhnout z webu) 

Vyhlášení bude provedeno vždy po ukončení kategorie. 

 

Rozlosování startovních čísel:  pro přihlášené hlídky proběhne při prezenci, případným  

 nepřihlášeným hlídkám budou přidělena následná startovní čísla dle příjezdu 

Doprava:  vlastní 

Stravování:  možnost zakoupení občerstvení přímo na místě soutěže 

Soutěžní kategorie:  přípravka, mladší a starší hlídky mladých hasičů (dle směrnic hry Plamen) 

  hlídky a jednotlivci dorostu (dle směrnic pro starší + test a zdravověda      

pro dorost 2021/22) 
 

PROPOZICE SOUTĚŽE - DISCIPLINY: 
 

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI dle směrnice hry Plamen. V případě nepříznivého počasí 

mokrá varianta(vše bude v sokolovně a bez běhu) přezůvky sebou. 

 

Startovné: 50 Kč hlídka 

                        10 Kč jednotlivec 

 

Informace a přihlášky na adrese: 

 Kodešová Iveta adresa: Rožnov 51, 551 01 Jaroměř 

 mobil:  724 091 248, e-mail: kodes@tiscali.cz, www.sdhroznov.cz 

 

 

 
 

 

Soutěžní družstva a rozhodčí se mohou na soutěž hlásit průběžně vyplněním přihlašovacího formuláře, který 

otevřete pomocí odkazu uvedeného níže, nebo jej naleznete na webových stránkách mladých hasičů okresu Náchod 

http://mladihasici.xf.cz/indexy/index.prihlasky.htm.  
 

Otevřít přihlašovací formulář 
 

Přihlašovací formulář soutěže bude zpřístupněn od 20.3.2022. 
 

Přijetí a zaregistrování vaší přihlášky si můžete kdykoliv překontrolovat  kliknutím zde. 
 

 

 

 

http://mladihasici.xf.cz/soubory/1019_SMERNICE_Podminky_priloha01_Prihlaska_do_souteze.xls
http://mladihasici.xf.cz/soubory/1019_SMERNICE_Podminky_priloha07_Docasny_prukaz_MH.xls
mailto:kodes@tiscali.cz
http://www.sdhroznov.cz/
http://mladihasici.xf.cz/indexy/index.prihlasky.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9-i3OQ0qw0SumS19hfXi4tlo9bGv5ncTISXzFkasIQj8kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9-i3OQ0qw0SumS19hfXi4tlo9bGv5ncTISXzFkasIQj8kg/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS2AzS8xmaVzbf7jJ7VJ7aOxMxmzHCwkomksBjC3TtaiHMM105Uqn8tPuo2PfXZz_TXdmyCkmePWjoN/pub?gid=776754561&single=true&output=pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS2AzS8xmaVzbf7jJ7VJ7aOxMxmzHCwkomksBjC3TtaiHMM105Uqn8tPuo2PfXZz_TXdmyCkmePWjoN/pub?gid=776754561&single=true&output=pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS2AzS8xmaVzbf7jJ7VJ7aOxMxmzHCwkomksBjC3TtaiHMM105Uqn8tPuo2PfXZz_TXdmyCkmePWjoN/pub?gid=776754561&single=true&output=pdf


 
Vzhledem k (snad již doufejme končícímu) uplynulému covidovému období proběhne letošní soutěž systémem 

oddělené soutěže kategorií (přípravka a mladší - starší a dorost) se samostatnou prezencí, soutěží a vyhodnocením. 

Pokud bude některý kolektiv mít zájem zúčastnit se soutěže s družstvy obou kategorií, nebude mu omezen v areálu 

akce pohyb po celou dobu. Cílem je pouze snížit počet shromážděných osob po dobu konání soutěže pro větší 

bezpečnost zúčastněných. 

 

Upřesnění časového harmonogramu soutěže: 
 

   8.30 - 9.00 prezence kategorie přípravka a mladší 
   9.00  zahájení soutěže pro kategorie přípravka a mladší 
   9.15 - 12.00 soutěž kategorie přípravka a mladší 
 12.30  vyhlášení výsledků kategorie přípravka a mladší 
 

 11.50 - 12.10 prezence kategorie starší a dorost 
 12.10   zahájení soutěže pro kategorie starší a dorost 
 12.30 - 14.30 soutěž kategorie starší a dorost 
 15.00  vyhlášení výsledků kategorie starší a dorost 
 

 Uvedený časový harmonogram může být upraven na základě průběhu soutěže  
 a počtu přihlášených soutěžních družstev 
 

 


