
     Sbor dobrovolných hasičů     

         Hostěrádky – Rešov  

                

Vás srdečně zve na 13. ročník 

 

NOČNÍ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

o putovní pohár 

a 5. ročník 

MEMORIÁLu MAJORA JANA ČERVINKY 

v sobotu 27. května 2017  

na cvičišti u hasičské zbrojnice v Hostěrádkách-Rešově 

Program : 

20:00 hod.  příjezd soutěžních družstev  

20:45 hod. porada velitelů 

21:00 hod.  zahájení soutěže  

Vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po ukončení posledního útoku  

 

Soutěžní kategorie : 

Muži 

Ženy 

 

Organizační propozice : 

- soutěží muži i ženy v jedné kategorii  

- soutěží se dle pravidel okresní ligy 

- každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí 

- požární útok muži i ženy  – 2 ks hadice B 

- stroj, nářadí včetně vlastních proudnic 

- výstroj hasičská pracovní nebo sportovní, jednotná pro celé družstvo  

- startovné za 1 družstvo muži 150,- Kč a ženy 100 Kč bude uhrazeno při prezentaci  

- občerstvení zajištěno v soutěžním areálu  

 

 



 

Přihlášky a dotazy : 

Dolák Antonín, velitel SDH Hostěrádky-Rešov č. 13,  

mob: 724.075.256, e-mail: antonindolak@seznam.cz 

 

Ceny :  

Soutěžní družstva na 1.-3. místě obdrží věcné i finanční dary, pro všechna ostatní družstva 

připraveny drobné ceny. Absolutní vítězné družstvo mimo tyto ceny získá putovní pohár, 

který bude v držení tohoto družstva do konání dalšího ročníku. Putovní pohár musí být vrácen 

v neporušeném stavu. Trvale držitelem putovního poháru se stane družstvo, které buď 3x po 

sobě zvítězilo nebo získalo celkem 5x 1. místo v soutěži. 

 

Kategorie muži : 

 

1. místo - 1.000,- Kč, pohár, věcný dar 

2. místo - 700,- Kč, pohár, věcný dar 

3. místo - 500,- Kč, pohár, věcný dar 

4. místo - věcný dar, malá pozornost 

5. místo - věcný dar, malá pozornost 

 

 

Kategorie ženy : 

 

1. místo - 700,- Kč, pohár, věcný dar 

2. místo - 500,- Kč, pohár, věcný dar 

3. místo - 300,- Kč, pohár, věcný dar 

4. místo - věcný dar, malá pozornost 

5. místo - věcný dar, malá pozornost  
 

 

 


