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Místo konání:  areál �Za Orlovnou� Old�i� (u Poli�ky) 

Kategorie:  mu�i, senio�i, �eny

�asový plán: - do 20.30 hod. � prezence - uzav�ení startovní listiny (st. listinu sestavuje po�adatel)
 - 21.00 � zahájení závodu (po�adí: mu�i, senio�i, �eny) 
 - do 30 min. po skon�ení závodu � vyhlá�ení výsledk�

Pravidla sout��í: 
Sout��í se v po�árním útoku dle pravidel Okresní ligy Svitavska pro XVIII. ro�ník v roce 2020 
Tato pravidla naleznete na: www.obec-kamenec.cz, www.oshsvitavy.cz, www.olsy.cz, www.oldris.cz

- sout�� mu�� - 3 hadice B, 4 hadice C 
- sout�� �en a senior� - 2 hadice B, 4 hadice C 
- útok se provádí na sklopné ter�e p�es otvor o pr�m�ru 50 mm 
- plo�ná �í�e hadic � B min. 100 mm, C min. 65 mm, 
- senior � nad 35 let, jeden �len dru�stva m��e být mlad�í 35 let, ale zárove� star�í 30 let (Podmínka 

v�ku je pro tuto kategorii spln�na dosa�ením daného v�ku v p�íslu�ném kalendá�ním roce konání závodu)
- startovné: 200,- K� za dru�stvo 
- startovní listinu sestavuje po�adatel (mo�no se hlásit dop�edu na kontakt uvedený ní�e, nebo na 

FB stránce sout��e do 7. 8. 2019) 
- sout�� bude probíhat za um�lého osv�tlení (osv�tlena celá dráha), na travnatém povrchu, pod 

základnou a nádr�í zámková dla�ba 
- odli�nost od Sm�rnic hasi�ských sportovních sout��í schválených VV SH �MS  

dne 16.6 2011 � Soubor p�edpis� SH �MS -1/17-2011 dle �l.8,odst.5,pís.i:  
1. Pou�ití p�etlakového ventilu není povinné - odli�nost od �l. 48,odst.4.  

P�etlakový ventil B, nastavený na max. tlak 1,2 MPa pro p�ípadné pou�ití zajistí po�adatel.  
2. Obsah p�ihlá�ky + �estné prohlá�ení ka�dého závodníka - odli�nost od P�ihlá�ky do 

sout��e v po�árním sportu  

P�ihlá�ka:  - vypln�nou se v�emi nále�itostmi ji odevzdá vedoucí dru�stva u prezence 
- p�ihlá�ení je mo�né a� do konce prezence ve 20.30 hod  

 - p�ihlá�ka dru�stva je potvrzena a� zaplacením startovného p�i prezenci 
 - pokud dru�stvo neodevzdá �ádn� vypln�nou p�ihlá�ku do startu p�íslu�né 

kategorie, nebude mu umo�n�n start 

Dopl�ková sout��: - v pr�b�hu závodu bude probíhat na asfaltovém h�i�ti sout�� o nejrychlej�í náb�r  
 - pravidla této sout��e budou up�esn�na na míst�

Kontakt: Jakub Radim��ský 
 tel.: 702 204 580 
 email: radasak@seznam.cz

UPOZORN�NÍ  
V obci Old�i� a sousední obci Borová probíhá výstavba spla�kové kanalizace. 
Komunikace v obcích jsou tedy poznamenané touto výstavbou v�etn� nutných omezení. 
Sou�asn� v dob� konání sout��e je plánovaná ÚPLNÁ UZAVÍRKA komunikace II/353 v obci Kamenec. 
Od Poli�ky tedy není mo�ný p�íjezd p�es obec Kamenec. 
Po�ítejte tak s p�ípadným zdr�ením na cest� do místa konání sout��e. 
PROSÍME respektujte dopravní zna�ení a omezení p�i cest� na sout��, a také p�i cest� zp�t. 


