
  

Sbor dobrovolných hasičů Pamětice 

Vás zve v neděli 22. července 2018 na 

 
XV. ročník soutěže v požárním útoku 

 

Pamětický pohár 
Závod je zařazen do seriálu soutěží 

Pivovar ČERNÁ HORA Cup Velká cena Blanenska 
 
Místo konání:  

  hasičské cvičiště za hasičskou zbrojnicí v obci Pamětice 

 

Program:  

 do 11:30 – příjezd družstev, prezentace 

 11:45 – porada velitelů 

 12:00 – zahájení soutěže a první požární útok 

 Vyhlášení výsledků soutěže do 30 min 

 po skončení posledního PÚ 

 

Soutěží se ve dvou kategoriích: 

 muži: „O pohár starosty obce“ 

 ženy: „O pohár starosty SDH“ 

 

Startovné: 

 Muži: 150,-Kč 

 Ženy: 150,-Kč 

 

Kontakt: 

Dračka Dominik, mob.: 604 804 071, e-mail: dominikdracka@seznam.cz 

Michal Konečný, mob.: 608 346 914, e-mail: konecny.mich@gmail.com 
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Ceny za umístění: 

Muži:        

1. – 3. místo:  pohár, věcné ceny, finanční odměna 

4. – 5. místo:  věcné ceny, finanční odměna 

6. – 10. místo:   věcné ceny 

 

Ženy:        

1. – 3. místo:  pohár, věcné ceny, finanční odměna 

4. – 6. místo:  věcné ceny 
 

Pravidla soutěže: 

 Soutěž proběhne v souladu s pravidly Požárního sportu a Velké ceny Blanenska 

 Soutěžní družstva musí být nejpozději před provedením svého pokusu do soutěže 

přihlášena na základě písemné přihlášky, která je přílohou pravidel VCB. Závodníci 

mladší 18-ti let musí doložit souhlas svého zákonného zástupce s účastí na soutěži  

 Více informací k pravidlům viz. www.vc-blanenska.com  

 Pořadí na startu dle prezentace na místě nebo předešlé registrace.  

(registrace pořadí proběhne na webu www.firesport.eu) 

 dopravní vedení    3 B + 2 x 2 C pro muže 

2 B + 2 x 2 C pro ženy 

 čas na přípravu základny: 4 minuty 

 Před provedením pokusu bude provedena technická přejímka  

použitého soutěžního materiálu 

Terén: 

 Travnatý, do kopce 

 Betonová dlažba v okolí základny 

 

 

Jak se dostat na cvičiště:   

Hned po vjezdu do obce ve směru od Drválovic 

odbočit doprava na asfaltovou cestu ke cvičišti  
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