
SDH ŽIROVNICE                                                                                                                                             MĚSTO ŽIROVNICE 

SDH ŽIROVNICE 
si Vás dovoluje pozvat na  

XXII. ročník soutěže v požárním útoku 
„O PERLEŤOVOU PLAKETU“ 

která se bude konat jako XI. ročník noční soutěže. 
Soutěž zařazena do Pelhřimovské ligy v požárním útoku. 

 

KDY:   - 27. 8. 2016 
 

KDE:  - parkoviště pod náměstím v Žirovnici 
 

KATEGORIE: - muži, ženy 
 

STARTOVNÉ:        - 200,- 
 

PREZENTACE: - od 19:00 – 19:45 
 

ZAHÁJENÍ:    - od 20:00 - soutěž žen, po soutěži žen začne soutěž mužů  
 

CENY: - MUŽI: 1. místo: Pohár, hotovost, hlavní cena, ceny od sponzorů, diplom 
                           2. místo: Pohár, hotovost, ceny od sponzorů, diplom 
                           3. místo: Pohár, hotovost, ceny od sponzorů, diplom 
                           4. a více místo: Diplom, ceny od sponzorů 
 

        Nejrychlejší proudař: Pamětní plaketa, cena od sponzorů 
 

             ŽENY: 1. místo: Pohár, hotovost, ceny od sponzorů, diplom 
                          2. místo: Pohár, hotovost, ceny od sponzorů, diplom 
                          3. místo: Pohár, hotovost, ceny od sponzorů, diplom 
                          4. a více místo: Diplom, ceny od sponzorů 
 

       Nejrychlejší proudařka: Pamětní plaketa, cena od sponzorů    

PRAVIDLA:      - dle pravidel Pelhřimovské ligy v požárním útoku.       
                                 (více info. na www.plpu.cz) 

- pořadatel povoluje sportovní hadice: 
                                  „C 42“ plošná šířka min. 65 mm,  
                                  „B 65“ plošná šířka min. 100 mm 
                                  délka 20 metrů ± 1 m 
- soutěž bez přetlakového ventilu 
 - sklopné terče, elektronická časomíra SDH Mydlovary 

 - muži 3B, ženy 2B, zapůjčení soutěžícího z jiného družstva dle pravidel  
       PLPU 
 - základna 5 min. (při větším počtu družstev 3 min.) 

  - pořadí možnost rezervovat na WWW.SDHZIROVNICE.CZ 
             WWW.FIRESPORT.CZ 
                                                                                     TEL.: 720 265 960 
  - soutěž bude pojištěna u HVP ČR 
 



POVRCH:  - celá dráha asfalt, osvětlení kádě halogeny, dráha osvětlena pouličním 
osvětlením, terče a prostor před terči bude osvětlen bodovým halogenem 

 

 
OBČERSTVENÍ: - zajištěno v místě závodu 
 

KONTAKT:       - Petr Švadlena 
     tel.: 720 265 960 
     e-mail: sdh.zirovnice@seznam.cz 
     www.sdhzirovnice.cz 
     www.facebook.com/sdhzirovnice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŽÁDÁME VŠECHNA SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA A DOPROVOD ABY 
DODRŽOVALA SMĚR PŘÍJEZDU A PARKOVÁNÍ VOZIDEL 
 

1. SOUTĚŽNÍ PROSTOR 
2. PARKOVIŠTE VOZIDEL SE SOUTĚŽNÍM MATERIÁLEM 
3. PARKOVIŠTĚ OSTATNÍCH VOZIDEL 

mailto:sdh.zirovnice@seznam.cz
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http://www.facebook.com/sdhzirovnice


 
 
 
 
 
 


