
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a 

 SDH  Nová Ves – pobočný spolek 

 

 

 
Pozvánka a organizační zabezpečení soutěže 2022 

 
Soutěž Novoveský braňáček se uskuteční v obci Nová Ves u Litomyšle a je pořadatelsky a organizačně 

zabezpečována SH ČMS a SDH Nová Ves – pobočným spolkem 

 
Místo konání soutěže:   Nová Ves u Litomyšle 

 

Termín konání soutěže:   15.10.2022 (sobota) od 10:00 hodin 

 

Kategorie    dospělí, starší žáci, mladší žáci  

 

Časový plán:    Presence:  10:00 - 10:30  

     Nástup:   10:35 

     Plnění disciplín   10:45  

    Každý soutěžící musí mít u sebe platný členský průkaz s fotografií. 

    Ukončení soutěže  cca 14:30 

 

Zdravotní služba:   Nová Ves u Litomyšle 

Stravování:    Nová Ves u Litomyšle 

Technická četa:   Nová Ves u Litomyšle 

Štáb soutěže:    Velitel soutěže:  p. Miroslav Vacek ml.  

     Hlavní rozhodčí:  p. Miroslav Vacek 

     Zapisovatel:  p. Bohuslav Vích 

 

Přihlášky: Doručit předem na email velitele soutěže (M. Vacek – 

miravacek.novaves@seznam.cz). Ve výjimečných případech přihlášení v den 

soutěže. Na přihlášce, která je přílohou této OZ, musí být výslovně potvrzeno, že 

členové družstva byli proškolení o bezpečnosti práce při soutěžích v požárním 

sportu.   

 

Startovné:    100 Kč za každé startující maximálně pětičlenné družstvo,  

     vybírá pokladník sboru proti dokladu. 

 

Disciplíny a rozhodčí:   

  

Trasa závodu a disciplíny budou v souladu s ustanoveními Směrnice hry Plamen určenými pro závod požárnické všestrannosti. 

Soutěž je organizována i v souladu s pokynem GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu v roce 2019, za účelem rozvoje tělesné 

zdatnosti a odborné přípravy soutěžících. V případě nepříznivého počasí mohou být některé překážky vypuštěny, nebo 

nahrazeny.  Připravené sportoviště a tratě osobně zkontroluje velitel soutěže, hlavní rozhodčí před započetím soutěže. 

Ústroj: sportovní oblečení a obuv, nebo stejnokroj PS II . 

 

Pokyny pro soutěžní družstva: 

1. Soutěžní družstvo je tvořeno maximálně pěti členy. 

2. Při prezenci předloží vedoucí družstva platné průkazy SH ČMS členů družstva. Pokud na průkaze nebude aktuální foto, 

předloží i občanský průkaz dotyčného závodníka.  

3. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na 

jejich odkládání. 

 

 

       Ing. Miroslav Vacek ml.                               Bohuslav Vích 

          Velitel soutěže                                      Starosta sboru 

mailto:miravacek.novaves@seznam.cz


 

P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže Novoveský braňáček v roce 2022    

 

přihlašuje: ………………………………………………………………  ( název SDH) 

 

družstvo:
*
  ……………………………………………….. kategorie  .........…………... 

 

na soutěž:  Novoveský braňáček   Nová Ves u Litomyšle 15.10.2022 

  (název soutěže)    (místo a datum konání) 

k plnění disciplín 

 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Přihlašovatel potvrzuje, že všichni členové družstva byli proškolení o bezpečnosti práce při soutěžích v požárním sportu.a 

dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních 

dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i 

prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace 

a vyhodnocení soutěže.  

 

 
 

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

                                     příjmení a jméno                                                    příjmení a jméno 

  

 

V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 

                  
(název SDH a podpis přihlašovatele) 

 


