
26. Ročník „O pohár starosty města Tanvaldu“  
 

 

 

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

 

Datum konání: 10. 9. 2022 
 

Místo konání: městský stadion Tanvald, GPS: 50.7376558N, 15.2958950E  

 

Časový průběh: do 8:45 hod. Prezence pro kategorii žen a mužů 

                                 8:55 hod. Uzavření startovní listiny žen a mužů 

                                 9:00 hod. Nástup družstev, slavnostní zahájení 

                                 9:10 hod. Provedení disciplíny v pořadí – muži, ženy – zařazeno do Jizerské ligy 2022 

                               13:30 hod. Vyhlášení kategorie žen a mužů 

                          do 13:45 hod. Prezence pro kategorii dětských družstev 

                               13:55 hod. Uzavření startovní listiny dětských kategorií 

                               14:00 hod. Nástup družstev, slavnostní zahájení 

                               14:10 hod. Provedení disciplíny v pořadí – mladší žáci, starší žáci 

                               17:00 hod. Předpokládaný konec a vyhlášení výsledků 

 

Kategorie: děti (mladší, starší), ženy (2 B), muži (3 B), 
 

Přihlášky: řádně vyplněné a podepsané přihlášky odevzdá vedoucí družstva při prezenci 

 

Pojištění: soutěž je pojištěna na odpovědnost za škody, úrazové pojištění je v rámci SH ČMS 
  

Startovné: 250,- Kč za družstvo - ženy, muži 200,- Kč za družstvo – mladší, starší žáci  

      Družstvo, které nebude mít zaplacené startovné, řádně vyplněnou a odevzdanou 

      přihlášku (do 8:55 hod pro družstva žen a mužů, do 13:45 pro dětské kategorie)  

      nebude zařazeno do startovní listiny!!! Výjimku povoluje pouze velitel soutěže. 

 

Časomíra: elektronická, terče sklopné 
 

Protesty: písemné podání protestu soutěžících je možné se zálohou 500,- Kč a to do 10 minut 

                od ukončení daného pokusu, protest podává pouze vedoucí družstva hlavnímu        

                rozhodčímu disciplíny 

 

Občerstvení: zajištěno v místě konání po celou dobu soutěže 

 

Propozice: kategorie mužů a žen dle pravidel Jizerské Ligy 2022, přihlášení na soutěž na www.firesport.eu  

        nebo na místě.  Kategorie dětí dle platných směrnic hry Plamen, přihlášení přes email. 
 

Průběžné informace: min. 14 dní před samotnou soutěží budou průběžně přidávány aktuální 

informace pro všechna soutěžní družstva na stránce: 

www.facebook.com/events/451162490269396     
  

Kontakty: Starosta SDH Horní Tanvald - Karel Bukvic   Tel.: 721 844 588 

                              email: k.bukvic@seznam.cz 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST!!! 

mailto:k.bukvic@seznam.cz


Propozice soutěže „O pohár starosty města Tanvaldu 2022“  

 
KATEGORIE MUŽI, ŽENY 

 
Dle platných pravidel Jizerské ligy 2022 (www.jizerskaliga.cz ) 

Provedení disciplíny v pořadí MUŽI (3B), ŽENY (2B) 

Rezervace startovního pořadí na www.firesport.eu , nebo v den konání na místě do 8.55 hod. 

Začátek spuštění rezervace: 05. 09. 2022 od 20 hod. 

Doba přípravy na základně max. 4 minuty. 
  
 

KATEGORIE MLADŠÍ, STARŠÍ ŽÁCI 
 

Soutěž pro družstva mladších a starších žáků bude probíhat dle platných Směrnic hry Plamen a 

dodatků včetně rozdělení věkových kategorií (rok 2022/2023 - bude kontrolováno při prezenci 

družstva). 

Během soutěžního pokusu nebude voda v kádi doplňována.  

Mezi spojkami včetně ozubů jednotlivých půlspojek musí být taková mezera, aby se tam dal 

vložit laminovaný list papíru. 
 

Pro obě kategorie jednotná motorová stříkačka PS-12 – dodá pořadatel. 

 

Pro obě kategorie přetlakový ventil – dodá pořadatel. 
 

Pro obě kategorie jednotné proudnice – dodá pořadatel. 
 

Každé družstvo si smí vypůjčit jednoho závodníka z jiného družstva a jednoho závodníka smí 

půjčit jinému družstvu. Tato skutečnost musí být písemně oznámena rozhodčímu na přípravné 

základně před startem pokusu. Pokud družstvo tuto podmínku poruší, bude ze soutěže 

vyloučeno. Podmínka platí pro obě kategorie! 
 

Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla 

chyba na straně startéra nebo startovací techniky. 

 
Ostatní bude upřesněno na poradě vedoucích po oficiálním nástupu družstev. 
 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni plně respektovat organizační pokyny, hygienická 

opatření a aktuální pravidla stanovená pořadatelem soutěže, porušení znamená okamžitou 

diskvalifikaci. 

 

http://www.jizerskaliga.cz/
http://www.firesport.eu/

