
SDH
Vlčkovice v Podkrkonoší

O POHÁR
STAROSTKY OBCE

VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ

sobota 14. května 2022
začátek soutěže v 9:30

ve VLČKOVICÍCH v Podkrkonoší
na místním fotbalovém hřišti

PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU, 
propozice a další informace 
naleznete na sdhvlckovice.cz/pohar

16. ročník!

prosíme o předběžné
přihlášení družstev!

8:30 - 9:15   příjezd a prezentace družstev
9:15 - 9:30   nástup
9:30              začátek soutěže MH
12:00            začátek soutěže dospělých

kategorie a startovné
přípravka, mladší žáci, starší žáci - 150 Kč
muži, ženy - 250 Kč

občerstvení
zajištěno

elektronická
časomíra

travnatý
povrch



SDH
Vlčkovice v Podkrkonoší

Kompletní propozice
soutěže o putovní pohár starostky obce

Přihlašovatel družstva na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré prostředky použité k
plnění disciplín odpovídají směrnici hasičských soutěží a pravidlům požárního sportu a
účastník je zdravotně způsobilý.

Žádáme zástupce družstev aby předběžně potvrdili svou účast pomocí naší
online přihlášky na našem webu sdhvlckovice.cz/pohar nebo na výše
uvedeném kontaktu.

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s
účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku
schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.

Název soutěže

Pořadatel soutěže

Termín konání

Prezentace

Nástup soutěžících

Zahájení soutěže

Místo konání

Trať

Časomíra

Hlavní rozhodčí

Kategorie

Ústroj

Startovné

Občerstvení

Informace

Putovní pohár starostky obce

SDH Vlčkovice v Podkrkonoší

14.5.2022

8:30 - 9:15

9:15 - 9:30

9:30 - děti, 12:00 - dospělí (časy jsou pouze orientační)

místní fotbalové hřiště (Vlčkovice v Podkrkonoší)

travnatý povrch

elektronická

Markéta Zavřelová

Muži, Ženy - dle Směrnic HSS (2 hadice B75 a 4 hadice C52)
Přípravka, Mladší žáci, Starší žáci - požární útok dle pravidel hry Plamen
              + štafeta dvojic dle pravidel hry Plamen, 
              (každá disciplína bude hodnocena zvlášť)
taktéž bude uspořádána i samostatná disciplína "Hrbáč"

jednotná pracovní nebo sportovní

Muži, Ženy - 250 Kč
Přípravka, Mladší žáci, Starší žáci - 150 Kč

zajištěno od 8:00

Milan Šibor, 732 344 313, sibormilan@seznam.cz


