
Sbor dobrovolných hasičů 
Praha – Suchdol 

 

 

ve spolupráci s Městskou částí Praha - Suchdol 

 

pořádá 

 

 

PRAŽSKÝ POHÁR  
 

v tradičních  disciplínách CTIF 

 

který se uskuteční v sobotu 2. května 2015 

 

Praha – Suchdol, Za Sokolovnou 440 

50.1393650N, 14.3768772E 
 
Kategorie:  
 Dobrovolní hasiči – muži  
  Dobrovolní hasiči - ženy  
  Profesionální hasiči  
  
Třídy:  
 „třída A“ – bez započtení věkových bodů,  
 „třída B“ – se započtením věkových bodů.  
 
Disciplíny: 
 požární útok – počet  pokusů podle zúčastněných družstev – min. 2 
 štafetový běh – 2 pokusy 
 
Dráhy: 
 Požární útok – 1 dráha + 1 tréninková  - tráva 
 Štafetový běh – 1 dráha - škvára 
 
 
Veškeré nářadí potřebné k plnění disciplín poskytne pořadatel.  
Taktické značky členů soutěžního družstva pořadatel nezajišťuje. 
 
 
 
Soutěží se podle Soutěžního řádu TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE (7. 
vydání 2011). 
 
 
 
 



 
Hodnocení: 
  
Do celkového hodnocení soutěže se započítává lepší součet v jednom pokusu. 
  
Každému družstvu bude poskytnut 10 minutový trénink na jednotlivé disciplíny.  
 
 
Časový průběh soutěže:  
 
08:30 - 11:15   Prezence  
10:20 - 11:20   Trénink  
11:20 - 11:30   Nástup a zahájení soutěže  
11.30 - 12:35   První pokusy požárního útoku   
12.40 – 13.10              První pokusy ve štafetovém běhu 
13.10 – 13:40   Přestávka  
13:45 - 15:00    Druhé pokusy v požárním  útoku  
15.20 - 16:00     Druhé pokusy ve štafetovém běhu  
16:45   Vyhodnocení   
 
Rozhodčí soutěže: 
 
Hlavní rozhodčí:   pan Jiří BLÁHA  
Rozhodčí požárního útoku:  pan Jiří ŠEPS 
Rozhodčí č. 1:  pan František PODOLNÍK 
Rozhodčí č. 2:  paní Lenka  MÁSLOVÁ 
Rozhodčí č. 3:  pan Miloslav BÁRTA 
Rozhodčí č. 4:  pan Miloslav POSPÍŠIL 
Rozhodčí štafetového běhu: pan Jiří HARTMAN 
Kontrola závodníků: paní HARTMANOVÁ 
Prezence závodníků: paní Zuzana KUČEROVÁ 
Sčítací komise: paní Mirka HALAŠOVÁ 
Časový harmonogram lze upravit dle počtu soutěžících družstev a počtu přítomných 
rozhodčích. 
 
Měření jednotlivých disciplín bude prováděno elektronickou časomírou.  
  
Pořadatel zajistí pro soutěžní kolektivy stravu,  dle objednávky a proti úhradě 
Pořadatel nezajišťuje dopravu a ubytování. 
V místě konání soutěže bude otevřen stánek s občerstvením. 
Při prezenci soutěžních družstev  bude k dispozici příležitostní razítko soutěže. 
Zdravotní zajištění zajišťuje pořadatel. 
 
Kontaktní osoba: 
 
Milan Kučera 
606 232 074 
 
Přihlášky odesílejte do 30. 4. 2015   na adresu:  milankucera.fire@seznam.cz  
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
Jiří BLÁHA       Milan    Kučera 
hlavní rozhodčí      starosta SDH Praha - Suchdol 



 
P Ř I H L Á Š K A  

 

na soutěž  

Pražský pohár  
v tradičních  disciplínách CTIF  

  
 

...........................................................................................................................…………………  
 (organizace )  

  
Přihlašuje družstvo:  

  
na soutěž: 2. 5. 2015 

   
v kategorii: dobrovolní hasiči - muži A, muži B, 

  
 ženy A, ženy B,  

 
 profesionální hasiči - muži A, muži B  

  
k plnění disciplín : požární útok CTIF, překážkový štafetový běh  

  
Seznam soutěžících:  

  
 příjmení a jméno       datum narození  podpis  

  
l......................................................................................../....................................../..................... 

 
2......................................................................................./...................................../......................  

  
3..................................................................................…/...................................../.......................  

  
4................................................................................…./...................................../........................ 

  
5...................................................................................../.........................……..../........................  

  
6...................................................................................../...................................../..........………  

  
7..................................................................................../...................................../......................... 

  
8..................................................................................../...................................../......................... 

  
9.................................................................................../...................................../.......................... 

  
10...........................................................................…../..................................../...........................  

 
 
Vedoucí družstva:.......................................… tel.: ………………….email: …. ……………… 
 
 V ............................………….. dne …………………   
        (razítko a podpis přihlašovatele) 
 
Poznámky:  Nehodící se škrtne. 
 


