
Pozvánka na soutěž 
v požárním sportu 

zařazené do Grand Prix okresu Hodonín 

 

 

 

 

 

 

 
Sbor dobrovolných hasičů Rohatec 

 
pořádá soutěž „O putovní pohár starosty obce Rohatec“ 

 

13. ročník 

 
Všeobecná ustanovení: 
 

 Pořadatel :   SDH Rohatec, Dělnická 3, 696 01 ROHATEC 

 Místo konání :   Areál u Základní školy v Rohatci 

 Datum konání :   19. 7. 2014 

 Příjezd soutěžících :  do 12 : 30 hod 

 Porada velitelů :  v 12 : 45 hod 

 Začátek soutěže :  v 13 : 00 hod 

 Velitel soutěže :  Ing. Tomáš Letocha 

 Hlavní rozhodčí :  Tomáš Sklenák 

 Startovné :   150,- Kč / družstvo 

Prezence : Nejpozději do startu posledního družstva 

  

Technická ustanovení: 

 
Kategorie : MUŽI v rámci AUTORENOVA Grand Prix okresu Hodonín 

 ŽENY v rámci AUTORENOVA Grand Prix okresu Hodonín 

 

Pravidla : Podle Směrnice hasičských sportovních soutěží a dle  

Pravidel „GRAND PRIX“ v požárním útoku okresu Hodonín pro rok 2014 

 



Druh trati : Náběh - asfaltový povrch, trať - tráva 

 

 

Pozn.: Pravidla GP Hodonín ke stažení na stránkách OSH – www.oshhodonin.cz 

 

 

 

Náklady na dopravu a stravování hradí vysilatel soutěžících družstev. 

Nářadí pro požární útok, které musí splňovat podmínky pravidel, si zabezpečuje soutěžící družstvo. 

 

Účast v soutěži je podmíněna odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky potvrzené příslušným 

statutárním zástupcem přihlašovatele. Přihlášku družstvo odevzdá pořadateli při prezenci. 

 

Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí! 

 

 

 

Ocenění výherců v kategorii: 

MUŽI :  1. místo Putovní pohár starosty obce (na 1 rok), pohár, 1000,- Kč 

  2. místo Pohár, 700,- Kč 

  3. místo Pohár, 300,- Kč 

ŽENY :  1. místo Pohár, 300,- Kč 

  2. místo Pohár, 200,- Kč 

  3. místo Pohár, 100,- Kč 

 

 

 

Startovní pořadí si můžete zarezervovat na internetových stránkách: 

 

www.gpho.firesport.eu 
 

 

 
 
 
 

Na vaši účast se těší kolektiv SDH Rohatec 

 

 

 

 

www.hasici.rohatec.cz 

 



P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      

 

přihlašuje ………………………………………………………………  ( jednotka PO, organizace) 

 

družstvo (muži, ženy)*  ……………………………………. jednotlivce*- počet  .........…………... 

 

na soutěž           O putovní pohár starosty obce Rohatec           Rohatec 19. 7. 2014 

          (název soutěže)                     (místo a datum konání) 

 

Příjmení a jméno závodníka 
Datum 

narození 
Post Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají 

Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak 

upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky stanovené ve Směrnici hasičských 

sportovních soutěží a propozicích soutěže. Přihlašovatel stvrzuje, že byl seznámen s možností použití přetlakového ventilu při 

plnění disciplíny. Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů a souhlasí s uvedením osobních dat na 

přihlášce správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2 a jeho organizačním složkám. Soutěžící svým podpisem stvrzuje, 

že soutěží na vlastní nebezpečí. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst. 4 

Směrnic hasičských sportovních soutěží. 

 

Masér-zdravotník  ……………………………       Řidič: …………………………………………. 

      příjmení a jméno            příjmení a jméno 

 

Vedoucí družstva: .......................................…..        Trenér družstva: ...............................……......... 

                                     příjmení  a jméno                                                    příjmení a jméno 

  

 

V .............................. dne ........................................    ....................................................……………… 

                  (razítko a podpis  přihlašovatele) 


