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si Vás dovoluje pozvat na 

9. ročník pohárové soutěže  
mladých hasičů v Chořelicích 

Termín:   10. září 2022 
Místo:    Hasičský areál Chořelice (viz. mapka) 
Nástup:   09:15 
Začátek soutěže:  09:30 
Registrace:   Do začátku soutěže (popř. po dohodě) 
Kategorie:   Přípravka, Mladší žáci, Starší žáci 
Disciplína:   požární útok  
Povrch:   Tartan, travnatá plocha 
Časomíra:   Elektronická časomíra (sklopné terče) 
Kontakt:   Patrik Horák (tel. 739 716 606) – hlavní rozhodčí 

Pavel Přikryl (tel. 732 986 763) – velitel soutěže 
    Email: info@sdhchorelice.cz 

Pravidla: 
● Je možné přihlásit družstvo dětí přes firesport.eu (https://www.firesport.eu/rezervace-

mista-chorelice-12451.html), není to však podmínkou účasti, ale pořadatelům to pomůže 
v organizaci soutěže a zajištění dostatku cen pro každé družstvo. 

● Dle „Pravidla Olomoucké ligy MH“ 
● Místní úprava 
● Dvoukolová soutěž 
● Věkové kategorie dle pravidel Olomoucké ligy MH 
● Při požárním útoku budou použity krátké savice 
● V všech kategoriích jednotný stroj – dodá pořadatel 
● Povoleny sportovní hadice (B65, C42) 
● Během pokusu se voda do kádě nedoplňuje 
● Na požádání rozhodčího musí vedoucí družstva předložit průkazky všech členů družstva 
● Za bezpečnost veškerého používaného vybavení zodpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal 
● Putovní poháry je nutné vrátit nejpozději v den konání dalšího ročníku 

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30-ti minut po skončení posledního útoku. 

Fotografie a videa pořízené během soutěže budou použity pro prezentaci SDH.  

https://www.firesport.eu/rezervace-mista-chorelice-12451.html
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Uzavírka silnice 449 Rozvadovice – Litovel 

• Auta s dálniční známkou mohou využít místo sjezdu 253 Unčovice sjezd 
248 Nasobůrky a pokračovat do Litovle 

• Pro auta bez DZ jsou k dispozici 3 objízdné trasy 
• Olomouc → Chomoutov → Pňovice → Tři Dvory → Litovel 
• Náklo → Střeň → Pňovice → Tři Dvory → Litovel 
• Unčovice → Dubčany → Cholina → Haňovice → Nasobůrky → Litovel 

 V případě uzavírky silnice Myslechovice – Haňovice nutno využít jinou 
objízdnou trasu 

• Dobrá navigace Vás k nám dostane, případně nás kontaktujte na uvedený kontakt, rádi Vám 
poradíme. ���� 

 
GPS: 49.6931569N, 17.0789139E 

 


