
PROPOZICE  

Noční požární útoky na HASPARTY 

POŘADATEL: NASIHASICI.CZ ve spolupráci s SDH Hrdibořice 

KDE:  LETIŠTĚ VYŠKOV  

KDY:  PÁTEK 9. 9. 2022, ZAČÁTEK VE 20 HOD. 

- KONTROLA DRUŽSTEV NA MÍSTĚ OD 18,30 - 19,15 HOD. 

- NÁSTUP DRUŽSTEV V 19,30 HOD. 

STARTOVNÉ:  100,-/ DRUŽSTVO 

JAK:  REGISTRACÍ NA  http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/135 , registrace spuštěna dne 

15.7.2022 ve 20 hod. 

KATEGORIE:  MUŽI/ŽENY 

MĚŘENÍ ČASU: ELEKTRONICKÁ ČASOMÍRA (startovací pistol, na 2 desetinná místa, terče sklopné) 

CENY: 1. – 3. MÍSTO - POHÁR, PAMĚTNÍ MEDAILE, DÁRKOVÝ POUKAZ A VĚCNÁ CENA 
 všichni ostatní - PAMĚTNÍ MEDAILE 
 
UBYTOVÁNÍ: po ukončení soutěž je možno se zdarma pro registrovaná družstva ubytovat ve vlastních 

stanech a zdarma se zúčastnit doprovodného programu HASPARTY – DISKOTÉKA Radia HANÁ 

POPIS TRATĚ: ZÁKLADNA NA BETONU, TRAŤ TRAVNATÁ, ČÁSTEČNĚ OSVĚTLENÁ, VŠICHNI NA 2B, 

ÚZKÉ HADICE POVOLENY, ÚPRAVY NA MAŠINĚ BEZ ZJEVNÝCH ÚPRAV 

Soutěžní pravidla: 

• Soutěže se mohou účastnit hasičská družstva z celé ČR i zahraničí na základě přihlášky. Za 

přihlášku do soutěže se považuje zaplacení startovného do středy 7. 9. 2022 převodem na 

účet 2302113587/2010, do poznámky napište název SDH 

• Registrace družstva bude zkontrolována s přijatou platbou ve čtvrtek 8. 9. 2022 a bude 

rozeslán mailem přehled startovního pořadí dle času zaregistrovaných družstev. 

• Nezaregistrovaná družstva přes portál budou automaticky řazena až na konec startovní 

listiny. 

• Za družstvo mohou nastoupit nejvýše 2 členové z jiného družstva ve svých domovských 

dresech. Každý závodník smí běžet pouze dvakrát. 

• Výstroj družstva – jednotná, opasek, obuv a přilba dle pravidel PS 

• Soutěží se dle Pravidel PS s místní úpravou. 

• Délka na přípravu základny je 5 min, minimálně však 3 minuty (dle počtu zúčastněných 

družstev na závodě může rozhodčí dobu změnit). Podle počtu přihlášených družstev se může 

závodit na dvou základnách. 

• Závodník nesmí překročit ani se dotknout čáry stříkání – čára je nedotknutelná! 

http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/135


• Pojistky proti rozpojení hadic jsou v rámci bezpečnosti povoleny. 

• Soutěžní družstvo musí odejít za startovní čáru před ukončením doby přípravy. 

• Při případném ulitém stratu si družstvo nesmí jít poopravit nachystaný materiál na základně 

• Káď s vodou nebude při soutěžním pokusu dopouštěna. 

• Protesty – kauce za podání protestu činí 500,- a v případě jeho neuznání propadá ve 

prospěch pořadatele. 

 

VÍCE O DOPOROVODNÉM PROGRAMU HASPARTY  

https://www.hasparty.cz/ 

 

 

 

Návod na přihlášení na dalších stranách: 
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