
 

         SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

                           VYŠNÍ LHOTY 
                                                                  

                      Vás srdečně zve na 4. ročník: 
                                                                                    

 

„O putovní pohár FIRE TV“   

a „O putovní pohár hory Prašivé“ 

mladých hasičů 
                                v požárním útoku 

 

Soutěž se uskuteční 23. června 2017 v kulturním areálu 

Kamenité ve Vyšních Lhotách   
( GPS: N 49.644452   E 18.483138 ) 

                                                  

Kategorie: mladší žáci a starší žáci 
 

Prezentace: 18:45-19:15 hod.  Nástup a porada vedoucích: 19:15-19:30 hod. 
 

Začátek: 19:30 hod. 

Soutěž probíhá dle pravidel MSL-MH 2017 (s výjimkami) 

viz.:  http://www.mslmh.cz/ke-stazeni/dokumenty.html 

Počet členů družstva: max. 7. Základna 2x2 m dřevěná s výškou 10 cm.. Terén: struska prorostlá trávou. Čas měřen 

elektronicky (jištěn elektronicky nebo stopkami). V případě shodnosti času (obou proudů) družstev do třetího místa, 

bude proveden nový požární útok. Pokus je neplatný v případě nezavodnění čerpadla do 60s, nesestříknutí terčů do 2 

minut. Startovní pořadí: po tel. domluvě a poté dle příjezdu.  Každé družstvo soutěží s vlastním nářadím a na 

vlastní nebezpečí! Přetlakový ventil dodá pořadatel. Putovní poháry jsou majetkem SDH Vyšní Lhoty. Jsou 

stále putovní a vítězná družstva jsou povinna ho na další ročník soutěže doručit, v případě nekonání dalšího 

ročníku do roka vrátit, majiteli. Vítězný tým bude na poháru uveden jmenovitě! Proti verdiktu hl. 

rozhodčího není odvolání!  Soutěž bude vysílána online na www.firetv.cz a na www.sdhvysnilhoty.cz 
Čas na přípravu je stanoven na 4. minuty! Výjimky: mimo jiné - povoleny tretry, seklý koš se bere jako 

našroubovaný.  

 

            Ceny – mladší žáci:                                                       starší žácí: 
      1. místo:  putovní pohár + pohár + medaile + projížďka   1. místo:  putovní  pohár  + pohár  + medaile + projížďka         

      2. místo: pohár + medaile                                                  2. místo:  pohár + medaile         

      3. místo: pohár + medaile                                                  3. místo:  pohár + medaile 
 

  Nevyzvednuté ceny  propadají ve prospěch  pořadatele! Vítězové obou kategorií vyhrávají projížďku v „Ještěrce“. 
      

         Kontakt a rezervace pořadí: Velčovský Dalibor tel: 604 368 429, e-mail:  velcovsky.dalibor@volny.cz  

                                                

                                              Na Vaši účast se za SDH Vyšní Lhoty těší: 
      

           Sikora Martin                                                                          Dalibor Velčovský 

            vedoucí MH                                                                                       starosta       

www.sdhvysnilhoty.cz 
  

Tato akce probíhá za přispění : 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    

Obec Vyšní Lhoty 
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