
 

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích 
si Vás dovoluje pozvat  

na 48. ročník 
pohárové soutěže hasičských družstev 

  5. kolo Moravskoslezské ligy v požárním útoku 2014 
 

Datum:  sobota 5. 7. 2014 
Místo:   areál fotbalového hřiště v Metylovicích (okr. FM) 
Zahájení:  13:00 hodin 
Startovné:  100,- Kč 
Disciplína:  požární útok, 2B 
Kategorie:  muži, ženy, nad 35 let (ročník 1979 a starší) 
Pravidla:  dle pravidel Moravskoslezské ligy v požárním útoku (msliga.info) 
• v družstvu žen nesmí startovat muž, v družstvu nad 35 let smí startovat i účastník jiné kategorie 
• při přípravě základny je v jejím prostoru pouze 7 závodníků + 1 pomáhající osoba (omezení 

neplatí pro kategorii nad 35 let) 
• mezi zuby půlspojek musí projít papír, savice se nesmí dotýkat země 
• jednotná ústroj závodníků, dlouhé kalhoty zcela zakrývající stehna a lýtka 
• na stroji nejsou povoleny hroty zamezující jeho pohybu na základně 
• značky si smí družstvo umisťovat na trať až v době přípravy svého pokusu 
• družstva soutěží na vlastní nebezpečí 
• startovní pořadí si můžete rezervovat na tel. 731 769 739 (Michal Bílek); v případě nedostavení se 

k přípravě na pokyn rozhodčího, bude družstvo přesunuto na konec startovní listiny 
 

Vyhodnocení: (ceny budou předávány jen na závěrečném nástupu)  
muži:         ženy: 
  1. místo 1500,- Kč + putovní pohár + pohár  1. místo 1000,- Kč + pohár 
  2. místo 1200,- Kč + pohár    2. místo   800,- Kč + pohár 
  3. místo 1000,- Kč + pohár    3. místo   500,- Kč + pohár 
  4. místo         800,- Kč     4. místo   300,- Kč 
  5. místo   600,- Kč     5. místo   200,- Kč 
  6. místo   400,- Kč     
  7. místo   300,- Kč     nad 35 let:   
  8. místo   200,- Kč     1. místo   500,- Kč + pohár 
  9. místo   100,- Kč     2. místo   300,- Kč + pohár 
10. místo   100,- Kč     3. místo   100,- Kč + pohár 
 

Vyhodnocená družstva budou zároveň odměněna věcnými cenami. 
Nejlepší neligové ženské družstvo a první tři neligová mužská družstva budou odměněna 
věcnými cenami.  

 
                   Vladimír Konvička                Milan Pečinka 

velitel SDH      starosta SDH 
 

Srdečně zvou hasiči z Metylovic. 
 

 
 
 
 
 
 

sdh-metylovice.info 


