
 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

Okresní sdružení hasičů Domažlice 

Odborná rada mládeže okresu Domažlice  

Sbor dobrovolných hasičů Holýšov, rada kolektivu mladých 

hasičů 

 

si Vás dovolují pozvat na  

 

MEMORIÁL JINDŘICHA ZAVADILA 
(požární útoky mladých hasičů) 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Memoriál Jindřicha Zavadila 2020 

Soutěž se bude konat v sobotu 12. září 2020 na fotbalovém hřišti v HOLÝŠOVĚ. Dojezd účastníků je 

do 11:30 hodin. Slavnostní zahájení soutěže je v 12:00 hodin. Bude se soutěžit v disciplíně požární 

útok dle směrnic hry Plamen. Každé družstvo má možnost dvou pokusů.  

 

Požární útoky se poběží podél hlavní tribuny. 

Je zakázáno vstupovat na herní plochu hřiště a vstupovat za zábrany na hřišti. 

Po zkušenostech z loňského ročníku, upozorňuji, že je na hřišti omezený prostor, proto zvažte, jestli 

potřebujete s sebou stan/altán, protože je velká pravděpodobnost, že jej nebudete mít kde umístit. 

 

Jmenovaný štáb soutěže 

Velitel soutěže Beneš Ondřej 

Hlavní rozhodčí Jiránek Lukáš 

Velitel technické čety Engel Jiří 

 

Kategorie dorost (16-18), starší (12 - 15 let), mladší (6 -11 let) 

Dopravní vedení 2x hadice B min. délka 9,5 m, min. plošná šíře 113 mm 

Útočné proudy 
4x hadice C min. délka 9,5 m, min. plošná šíře 79 mm 

Proudnice vlastní. 

Stroj    
Každý vlastní PS 12. 

Přetlakový ventil nastaveným na 0,3 MPa (dodá pořadatel). 

Ústroj   
Jednotná - pracovní nebo sportovní oděv (nesmí být v rozporu se 

směrnicí hry Plamen) 

 obuv – pracovní, sportovní (nesmí být v rozporu se směrnicí hry Plamen) 

 ochranná přilba 

Průběh soutěže      požární útok – 2 pokusy, lepší čas se započítává do celkového hodnocení 

Časomíra               elektronická, sklopné terče 

Startovné Soutěž je bez startovného. 

 

Každé družstvo při prezenci odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku. Přihlašování do 28. 

8. 2020 23:59. 

 

Přihláška do soutěže: 

http://www.oshdo.cz/e_download.php?file=data/kalendar_akci/651cs_2.pdf&original=Prihlaska.pdf 

 

Kontakt (přihlášení) :  

Formulář Google: https://forms.gle/Geinaq5XXUQkuFsK7 

Ondřej Beneš – ondra84@gmail.com   

 

 

  

http://www.oshdo.cz/e_download.php?file=data/kalendar_akci/651cs_2.pdf&original=Prihlaska.pdf
https://forms.gle/Geinaq5XXUQkuFsK7


Memoriál Jindřicha Zavadila 2020 

 

Souřadnice místa: 49.5920094N, 13.0963125E 
 

 

Z Plzně 

Městský 

úřad 


