
Sbor dobrovolných hasičů Křešice 

Obecní úřad Křešice 

------------------------------------------------------------------------------------- 

POZVÁNKA 
Sbor dobrovolných hasičů Křešice 

pořádá 

1. ročník soutěže o pohár starostky  
obce Křešice. 

 

Soutěž je určena pro mladé hasiče. 

Datum konání: 19. června 2010 

Místo konání: Fotbalové hřiště FK Schoeller v Křešicích 

Prezence: od 9:00 do 10:00 

Soutěţní kategorie: Plamínek, Mladší žáci, Starší žáci 

Disciplíny: štafeta 4×60m, požární útok 

Harmonogram: 9:00 – 10:00 prezence, příprava družstev na 

disciplíny 

   10:15 – Slavnostní nástup  

   10:30 – 12:00 – Štafeta 4×60m 

   12:00 – 13:30 – Požární útok 

   14:00 – Vyhlášení výsledků soutěže 
(Pozn.: časy jsou pouze orientační, pro pořadatele nejsou závazné.) 

 

Stravování: Po celou dobu závodu bude zajištěn stánek 

s občerstvením, jinak vlastní 

Doprava: Vlastní 

Pojištění: Soutěž je zařazena v plánu soutěží na rok 2010 OSH 

Litoměřice, jiné pojištění není zajištěno 

Startovné: 250,- Kč za každé přihlášené družstvo 

Provedení disciplín: (štafeta 4×60m, požární útok) se hodnotí dle 

platných směrnic hry Plamen. Celkové časy disciplín se sčítají. 

Rozhodčí: Sbor rozhodčích bude upřesněn na místě, bude složen ze 

zástupců jednotlivých SDH. 

Materiální zabezpečení: Vše kromě materiálu na požární útok 

zajišťuje pořadatel soutěže. 

 

 



Přihlášení do soutěţe: 

 

Řádně vyplněnou a orazítkovanou přihlášku zasílejte nejpozději 

do pátku 15. června 2010 na adresu: 

 

Lukáš Kébrt 

Bezručova 148 

411 48 Křešice 

Nebo e-mailem: 

jedi.lukas@seznam.cz 

hasici.kresice@seznam.cz 

 

Pro více informací, upřesnění či dotazů volejte na tel. číslo: 

+420 606 498 363 

 

Jmenný seznam soutěţících odevzdá vedoucí mládeţe při 

prezenci. Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu členských 

legitimací mládeţe. (Toto právo n e p l a t í u soutěţní kategorie 

Plamínek.) 

 

 

PŘIHLÁŠKA: 

SDH:……………………., závazně přihlašuje druţstvo(a) mladých 

hasičů na 1. ročních soutěţe o pohár starostky obce Křešice, která 

se koná 19. 6. 2009. 

 

Soutěţní druţstva:  Počet druţstev: 

PLAMÍNEK   …………………. 

MLADŠÍ ŢÁCI  …………………. 

STARŠÍ ŢÁCI   …………………. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ………………………………. ………………………………. 

 starosta SDH razítko SDH vedoucí kolektivu mládeže 
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