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Organizační zabezpečení 
 

Datum konání:                 Sobota 8. května 2010 v 8 30 hodin  

Místo konání:                   Jevíčko - ul. A. K. Vitáka, hřiště u gymnázia  

Soutěžní disciplíny:         Požární útok, Štafeta požárních dvojic,  

Běh na 60 m jednotlivců (starší žáci) 
 
 

Provedení soutěžních disciplín:     
požární útok     podle směrnic hry PLAMEN  
    sklopné terče 
    dva pokusy, každý na jiném stavu   
 
štafeta požárních dvojic  podle směrnic hry Plamen 
    nutno vzít obuv na přezutí (umělý trávník) 
 
běh na 60 m jednotlivců  podle směrnic hry Plamen 
    pouze kategorie starší žáci 
    dvě dráhy 
    maximálně čtyři soutěžící z jednoho družstva 
    nezapočítává se do celkového hodnocení družstev 
    při vyhodnocení budou uděleny výkonnostní třídy 
 
Pro mladší žáky budou připraveny dvě zajímavé soutěže, které se nezapočítávají do 
celkových výsledků, ale budou vyhodnoceny samostatně. 

Výstroj družstva:              stejnokroje MH nebo sportovní oblečení a obuv, splňující 
          podmínky pro soutěže hry PLAMEN 

 
Startovné: 100,- Kč za družstvo 
Materiál k soutěži:           vlastní,  

dodané nářadí pořadatelem:   
PS 12, přetlakový ventil, proudnice 

 

Štáb soutěže:                velitel soutěže – Skácel František  
     hlavní rozhodčí – Oprchalská Markéta 
      rozhodčí požár. útoku – Bidmon Jan 

         rozhodčí štafety požárních dvojic – Richtr Jan 
    běh na 60 m jednotlivců – Skalník Zdeněk 
    sčítací komise – Bidmon Jiří, Alexová Markéta 
 
Zdravotní zabezpečeni:   zajišťuje pořadatel 
 

Časový rozvrh:            prezence od 8 30 do 9 00 hodin  
porada vedoucích a rozhodčích 9 00 – 9 10 hodin  
slavnostní nástup v 9 30 hodin 

 
Hlavní ceny pro vítěze:   putovní poháry Malé Hané  

mladší žáci  pohár starosty města Velké Opatovice 
starší žáci pohár starosty města Jevíčko 



PŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKA    
 

 

SDH:…………………………………………………. 

 

Počet družstev:  mladší žáci:………….... 

 

   starší žáci:…………….. 

 

Jednotlivci: 

Dívky: Chlapci: 

  

  

  

  

 

Přihlášky do soutěže zašlete tak, aby došly nejpozději do 5. května 2010 na adresu 

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko 

Bidmon Josef 
Třebovská 431, 569 43 Jevíčko 

Tel: 608 779 060 Fax: 461 326 222 
e-mail: j.bidmon@seznam.cz 

 


