
 

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Volči 
 

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat 

na 

XV. ročník soutěže v požárním útoku „O pohár SDH Voleč“ 
 

 

Termín konání 6. září 2014 na hřišti ve Volči 

 Celodenní program akce:  

 Do 12.30 příjezd a prezence družstev na soutěž „O pohár SDH Voleč“ 

 12.45 nástup a losování startovních čísel 

(V případě pozdního příjezdu bude družstvům přiděleno pokračující startovní číslo.) 

 13.00 zahájení soutěže „O pohár SDH Voleč“ 

 16.00 – 17.00 vyhodnocení soutěže (záleží na počtu družstev, počasí a dalších  

nevyzpytatelných okolnostech) 

 po skončení soutěže volná zábava při diskotéce pro všechny věkové kategorie   

 Soutěž „O pohár SDH Voleč 2014“ v požárním útoku proběhne, stejně jako v letech minulých, podle 

vlastních pravidel SDH Voleč – „klasika“. Podrobná pravidla jsou k dispozici na 

www.sdhvolec.webzdarma.cz nebo vám budou na požádání zaslány e-mailem.  

 Soutěž proběhne v kategoriích muži PS8, muži PS12, ženy PS8, ženy PS12 a speciální kategorie 

„Hasiče Loudy“. V rámci soutěže bude za nejrychlejší útok PS8 (muži i ženy) předán Putovní pohár 

Josefa Vaníčka.  

 Startovné: 150 Kč / družstvo v každé kategorii (soutěžící se mohou přihlásit i do více kategorií). 

 Bohaté občerstvení bude zajištěno po celou dobu soutěže a určitě ještě o hodně déle.  

 Velitel soutěže:  Mgr. Petr Mrštík       

 Rozhodčí disciplíny: Václav Čáp 

 

 Bližší informace na telefonu: 606 / 623 923 

na mailu: petrmrstik@seznam.cz nebo sdhvolec@volny.cz   

 Tato soutěž není zvlášť pojištěna, tzn. žádný ze soutěžících nemůže požadovat odškodnění od 

pořadatele, protože soutěží na vlastní nebezpečí. 

Srdečně zveme všechny příznivce tohoto netradičního sportu ke shlédnutí skvělých sportovních výkonů. 

Ve Volči 31.8. 2014 

 

Za SDH Voleč 

 

Zdeněk Horyna, starosta SDH  Mgr. Petr Mrštík, velitel soutěže 

 

 

 

http://www.sdhvolec.webzdarma.cz/


 

 

 

P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním útoku     
 

 

........................................................................................………………............................. přihlašuje 

( jednotka PO, organizace) 

      

družstva : ...…………... PS 8 M / Ž ...…………... PS 12 M / Ž   

na soutěž „O pohár SDH Voleč“, která se koná ve Volči na hřišti 6. září 2014             

k plnění disciplín: požární útok 

Přihlašovatel stvrzuje, že soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech 

požárního sportu a propozicích této soutěže. Veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách PS 

odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušeny, schváleny a nejsou nijak upravené. Hlavně bere 

na vědomí, že soutěž není zvlášť pojištěna a soutěží na vlastní nebezpečí. 

    

Vedoucí družstva:.......................................…..         Trenér družstva: .....................................……......... 

                                     příjmení  a jméno                                                     příjmení a jméno 

  

 

 

V .............................. dne ........................................    .......................................................………………                                                         
                                                              (razítko a podpis  přihlašovatele) 

 

Prosím napište zde kontakt (písemný, telefonický a elektronický) na váš sbor. Zrychlíte tím veškerou komunikaci. 

Děkujeme. 


