
                

Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo Hradiště si Vás dovoluje pozvat na  

XIV. ročník soutěže v požárním útoku HRADIŠŤSKÁ 
KONVIČKA 

Datum: 27. 8. 2022 

Místo konání: Choustníkovo Hradiště,  sportovní areál 

Kontakt:  Jan Říha tel. 604 823 845 – MH  

Jan Seneta tel. 731 707 285   

Kategorie: muži, ženy, přípravka, mladší žáci, starší žáci 

Program:  
• 8:00 - 8:45 prezence družstev MH 
• 9:00 - zahájení soutěže MH 
• 12:00-13:00 - prezence družstev muži, ženy 
• 13:15 - zahájení soutěže muži, ženy 

Startovné: muži, ženy  - 200 Kč 

 mladí hasiči - 100Kč 

MLADÍ HASIČI 
Technické podmínky:  

• Soutěží se v požárním útoku (sklopné terče), štafetě dvojic a štafetě CTIF 
• Pravidla dle směrnic plamen s místní úpravou  
• Po dohodě s vedoucími na nástupu zapůjčení max. dvou členů z jiného kolektivu 
• Možnost startu členů kolektivu ve dvou kategoriích (pouze mladší ve starších ne 

obráceně) vše po dohodě s ostatními vedoucími MH na nástupu 
• Každá disciplína se hodnotí zvlášť 
• Součet umístění = putovní pohár 



                

MUŽI – ŽENY 
Muži: 

• Dvě kola 
• První kolo i druhé kolo: 2B, 4C libovolné šíře 
• Součet časů = HRADIŠŤSKÁ KONVIČKA 
• Finanční odměna 4000,- za dosažený čas pod 14,70. Pokud času pod 14,70 

dosáhne více kolektivů, prémie náleží kolektivu s nejnižším časem *. 

Ženy: 
• Jedno kolo (po dohodě před začátkem soutěže možno dvoukolově) 
• 2B, 4C libovolné šíře  
• Finanční odměna 2500,- za dosažený čas pod 18,00. Pokud času pod 18,00 

dosáhne více kolektivů, prémie náleží kolektivu s nejnižším časem *. 

Technické podmínky: 
• Pravidla dle SHS s místní úpravou ** 
• Družstvo lze doplnit max. dvěma členy z jiného kolektivu a však povoleny nejvíce 

dva starty  
• Startovní pořadí dle události na Fb, případně domluva na nástupu 
• Útoky budou prováděny bez použití přetlakového ventilu 
• Trať travnatá, káď průběžně nedoplňovaná 
• Časomíra elektronická, terče sklopné 
• Příprava základny 4 minuty!  

V průběhu celé soutěže bude zajištěno bohaté občerstvení. 

Těšíme se na Vaši účast! 
* V případě že se v letošním ročníku nepodaří dosáhnout času 14,70 (muži) a 18,00 (ženy) bude prémie přesunuta do 

dalšího ročníku a navýšena o dalších 1000,- (muži) a 500,- (ženy) avšak nejvyšší možná odměna je 4000,-/2500,-.  

* * 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 avšak s místní úpravou.


