
 

 

Pozvánka na soutěž  

 
Sbor dobrovolných hasičů Habří pořádá u příležitost 

125. výročí založení soutěž družstev a večerní disko zábavu 
(oldies disko) 
 
 
Termín konání: dne 11.6.2011 
Čas zahájení soutěže: 13:00 hod 
Čas zahájení zábavy: 19:30 hod 
 
Místo konání soutěže: areál penzionu Haberský vrch 
Místo konání zábavy: sál penzionu Haberský vrch 
 
 
Podmínky soutěže: 

a) pohárová soutěž s hodnotnými cenami pro úspěšné účastníky 
b) startovné 150,-Kč 
c) sedmičlenná družstva 

1. věkově neomezená 
2. smíšená (minimálně jeden člen družstva musí být jiného pohlaví 

než ostatní) 
3. není podmínkou aby závodníci byli členy SDH 

d) povinné vybavení družstva 
1. všichni závodníci hasičský pracovní oděv (libovolná obuv) 
2. všichni závodníci přilbu 
3. všichni závodníci opasek dle podmínek obvodových soutěží SDH 
4. 2x hadice B, 4x hadice C, 1x rozdělovač, 2x proudnice 

e) Všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí. Není sjednáno pojištění závodníků. 
Každý závodník svým podpisem na přihlášce souhlasí s podmínkami soutěže. U 
nezletilých závodníků je nutný podpis zákonného zástupce. 

f) Všechny družstva budou pro zajištění shodných podmínek závodit s jedním strojem 
(bude k dispozici na základně). 

g) Závod proběhne na trase dlouhé cca 2xB+2xC+20m. Na trase budou minimálně tři 
překážky.  

 
 
Kontakt: 

hasici@habri.cz 
Jan Čížek: +420 604646131  

Rostislav Puffer: +420 606229023     SDH Habří 
Jan Čížek 

 



Přihláška 

do soutěže hasičských družstev konané dne 11.6.2011 v Habří 
 
 
 
 
družstvo ………………………………………..……............................................... 
 
 
 
 Příjmení a jméno závodníka Datum narození Podpis závodníka nebo 

zákonného zástupce 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
 
 

Přihlašovatel potvrzuje, že veškeré vybavení je řádně odzkoušené a nezpůsobí při správném použití 
závodníkům žádnou újmu na zdraví. Každý závodník (v případě nezletilosti závodníka jeho zákonný zástupce) 
stvrzuje svým podpisem souhlas s podmínkami soutěže, zejména souhlas s účastí na vlastní nebezpečí. Pořadatel 
nemá sjednáno žádné pojištění pro závodníky ani na jejich majetek. Za každé zúčastněné družstvo je oprávněn 
jednat pouze jeho níže uvedený velitel družstva. 
 
 
Jméno velitele družstva: ………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození: ……………………………… Podpis velitele družstva: ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
V……………………………….  
 
dne……………………………… 
          
 
 
        …………………………………………… 

Razítko SDH nebo čitelné jméno a číslo OP 
a podpis přihlašovatele 


