
Sbor dobrovolných hasičů ve Vratimově 
 

POZVÁNKA 
 

na 26. ročník pohárové soutěže 
 

Memoriál Lukáše Pastrňáka, 
 

který je součástí Ostravské ligy mládeže 
 

 
Místo konání: Hasičská zbrojnice Vratimov 
 

Datum konání: sobota, 03.10.2020 
 

Kategorie: starší žáci, mladší žáci dle směrnice hry Plamen 
 

Průkazky: Průkazky soutěžících členů s sebou, bude prováděna kontrola před startem 
hlídky. U členů, kteří nemají členský průkaz, bude předložen evidenční list. 
Tito členové musí být předem řádně nahlášeni u pracovníka OSH. 

 

Soutěžní disciplína:  Závod požárnické všestrannosti dle Směrnic hry Plamen 
Soutěž se koná dle Směrnic hry Plamen pro závod požárnické všestrannosti. 
Hned za startem bude střelba ze vzduchovky. Stanoviště Základy první 
pomoci je umístěno až za cílem = soutěžícím při plnění úkolů na tomto 
stanovišti již neběží čas.  

 
Program soutěže:  8,00 hod. start branného závodu            

Soutěžní hlídky startují v pořadí dle zaslaných přihlášek e-mailem, a to 
průběžně hlídky v kategorii starších žáků i hlídky v kategorii mladších žáků. 
Hlídky budou startovat v intervalu 6 minut. 

 

!!! POZOR !!!   Důležitá upozornění v souvislosti s COVID 19!!! 
Z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků soutěže a dodržení všech vyhlášených opatření 
v souvislosti s epidemií Covid 19 se zavádějí tato opatření: 
1. Hlídky startují jen na základě přihlášky na předepsaném formuláři zaslané nejpozději do 

25.09.2020 do 10:00 hod. na e-mail slovjak@hvp.cz. Každé přihlášené hlídce bude stanoven čas 
startu - informace bude zaslána do 20:00 hod. dne 25.09.2020 na kontaktní e-mail, uvedený 
v přihlášce. Nepřihlášené hlídky nemusí být připuštěny ke startu. 

2. Hasičská zbrojnice bude pro účastníky soutěže uzavřena! K dispozici bude pouze venkovní stan 
(především pro rozhodčí) a TOI TOI záchody. 

3. Na soutěži nebude zajišťováno občerstvení! K dispozici bude pouze teplý čaj. 
4. Prezence soutěžních hlídek bude v prostorách startu až těsně před startem hlídky. 
5. Doporučujeme příjezd na soutěž max. 15 minut před startem první hlídky příslušného SDH. Děti 

budou na start čekat ve vozidlech, abychom co nejvíce zabránili případnému přenosu viru. 
6. Vyhodnocení soutěže bude zasláno na kontaktní e-maily. Ceny budou předány dodatečně. 
 

Soutěž se koná za každého počasí. 
 

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na tel. číslech:  +420 602 707 845 – Miroslav Slovják 
                   +420 604 445 574 – Katka Neuwirthová 
 
 

             Vítězslav Bujok, v.r.                 Bc. Kateřina Neuwirthová, v.r. 
           starosta SDH Vratimov       ved. mládeže SDH Vratimov 


