
PROPOZICE SOUTĚŽE 
 
POŘADATEL: SDH Svatý Jiří 
TAJEMNÍK SOUTĚŽE: Martinec Vratislav 
VELITEL SOUTĚŽE: Oliva Josef 
HLAVNÍ ROZHODČÍ: Hlávka Josef 
  
Do soutěže je zařazen omezený počet kolektivů. 
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu, vybrat počet 
družstev dle data došlých přihlášek. 
Startovné za jeden kolektiv činí 1700,- Kč (strava). 
Kolektivem se rozumí 10 dětí a 1 vedoucí. 
Stravu nad výše uvedený počet lze závazně objednat při přihlašování 
kolektivu.  
Strava: večeře (obložená bageta), snídaně (chléb-výběr), oběd (maso 
na čínský způsob, rýže). 
Jídlo bude podáváno do vlastních nádob. 
Povinností soutěžícího kolektivu je zajistit 1 rozhodčího. 
Stravu pro rozhodčí hradí pořadatel (rozhodčímu předá stravenky 
rozhodčí disciplíny). 
Ubytování je ve vlastních stanech, pro nejmenší možnost ubytování 
v omezeném množství v místní klubovně (po dohodě s pořadatelem). 
Za podání protestu a odvolání stanoví pořadatel kauci 500,-Kč. 
Všechny zúčastněné kolektivy obdrží věcné ceny. 
V případě nezaplacení startovného včas je přihláška neplatná.  
Startovné je vratné pouze v případě odhlášení kolektivu do 
25.4.2023! 
 
TEL. 778 492 498 e-mail: sdhsvatyjiri.soutez@gmail.com 
STARTOVNÉ : nutno zaplatit na srazu vedoucích nebo 
převodem na účet 224920877/0600 do 20.4.2023 (zpráva 
příjemci: Startovné „název SDH“)! 

PROGRAM SOUTĚŽE: 
 
Pátek 12.5.2023 
 
1300   příjezd a stavění stanů  
1330   prezence, odevzdání přihlášky se jmenným seznamem 
1400   zahájení, nástup kolektivů 
1430  LIGA MH v běhu na 60m překážek/organizační zajištění a 
přihláška bude zasláno později/ 
1430  požární útok ,útok CTIF– první pokus  starší kategorie 
         400 m štafeta CTIF – kategorie mladší i starší  
1930 diskotéka 
2300 večerka 
 
Sobota 13.5.2023 
 
600 -800  snídaně 
800 zahájení disciplín :  
       štafeta 4x60 -  obě  kategorie 
       štafeta dvojic - obě kategorie 
       útok CTIF – starší / druhý pokus/ 
       požární útok - kategorie starší /druhý pokus/ mladší 
                 pokus jeden 
           -stroj jednotný /dodá pořadatel/ 
           -nástup na útok bude dle předem 
              daného pořadí s maximální prodlevou 5 minut.  
1200 oběd 
1300 vyhlášení výsledků  
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE: dle aktuálních směrnic hry Plamen 
MATERIÁL: mimo stroje vlastní       



 

 
SDH a OÚ Svatý Jiří 

pořádá 
 

XXIX.ročník soutěže 
mladých hasičů 

 

 
 

ve dnech 
 

12. a 13. května 2023 
 

při příležitosti svátku patrona hasičů 
svatého Floriána 

 
Tato hasičská sportovní soutěž je pořádána dle Směrnice hry Plamen (platnost od 1. 9. 2022). 


