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JABLONECKÉ PASEKY 
 

Vás srdečně zve 
 

Na dětskou soutěž v požárním útoku 
 

                       XXVIII. ročník 
„ O    M A L É H O    S O P T Í K A “  

                        z Jabloneckých Pasek. 

kdy :    v neděli   28.  srpna   2022       od   9.00 hodin 
kde :  na hřišti v Jabloneckých Pasekách za sokolovnou (sál Chronos) 
Přihlášky do:  26.  srpna 2022               
na adresu:  Hasičská zbrojnice,  SOPTÍK, Pionýrů 7,  466 02 Jablonec nad Nisou - Paseky 
email:  bartonicek@hasicijbcpaseky.org       731 700 550 (pan Bartoníček)      
Kategorie:   -  přípravka, mladší žáci, starší žáci     
Přihlášky:  -  řádně vyplněné a podepsané přihlášky odevzdá vedoucí družstva při prezentaci      

- musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození soutěžících a potvrzení                               
vysílající organizace.                                                                                                         

                      - v přihlášce uveďte soutěžní kategorii (viz příloha). 
Startovné:  - činí 200,- Kč za jedno družstvo a bude uhrazeno při prezentaci před zahájením 

soutěže. 
Pojištění:  - soutěž je pojištěna na odpovědnost za škody, úrazové pojištění je v rámci SH 

ČMS                                                                                                                               
Občerstvení: - bude zajištěno v místě konání stánkovým prodejem. 
Cestovné:      - si hradí každá organizace sama. 
Časový průběh:       8:45 - 09:15 hodin: prezentace  
                                  9:20 hodin: uzavření startovní listiny   
                                  9:25 hodin: nástup družstev, slavnostní zahájení 
                                  9:30 hodin: provedení disciplíny v pořadí – přípravka, mladší, starší  
Časomíra:       - elektronická. 
 

Požární útok: 
- u mladších a starších žáků bude jeden pokus, dle platných směrnic hry Plamen.  
- soutěž pro družstva přípravky bude probíhat dle zvyklostí jednotlivých družstev. 
- pořadatel dodá proudnice, přetlakový ventil a požární stříkačku.  
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 Technické provedení :    
- doba přípravy základny pro družstva max. 5 minut 
- čas přípravy začíná běžet vyzváním družstva rozhodčím na základně po uvolnění základny 
- každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla 
  chyba na straně startéra nebo startovací techniky 
- při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou                                               
- startování je prováděno startovací pistolí 
- mezi spojkami včetně ozubů jednotlivých půlspojek musí být taková mezera, aby  
  se tam dal vložit laminovaný list papíru                                                                                          
- vedoucí družstva zodpovídá za to, že veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které budou   
  soutěžící při soutěži používat, odpovídají ustanovením Směrnice hry Plamen.   
- družstvo si může půjčit jednoho člena z jiného družstva 
 
Žáci 6 – 11 let – soutěžící nesmí v roce 2022 dosáhnout 12-ti let věku,  
                           soutěží minimálně 5 a maximálně 7 členů.   
 
Žáci 11- 15 let -  soutěžící nesmí v roce 2022 dosáhnout 16-ti let věku, 
                           soutěží minimálně 5 a maximálně 7 členů.   
 
Hodnocení bude počítán lepší čas, časy se nesčítají!!!  
 
- vítězové budou vyhlášeni do 30 minut po skončení soutěže na slavnostním nástupu                    
- poháry, medaile a věcné ceny jsou zajištěny pro první tři místa z každé kategorie   
 
Protesty: písemné podání protestu soutěžících je možné se zálohou 200,- Kč a to do 10 minut 
                od ukončení daného pokusu, protest podává pouze vedoucí družstva hlavnímu        
                rozhodčímu disciplíny nebo veliteli soutěže 
 

Soutěž se koná za podpory  

Statutárního města Jablonec nad Nisou. 

                                                                               
 

 

Pořadatelé očekávají dochvilnost závodníků, jejich sportovní duch a věří, že tak všichni  
přispějeme ke zdárnému průběhu soutěže, propagaci hasičského sportu a 
k nezapomenutelným vzpomínkám pro nás všechny, organizátory i soutěžící. 
Těšíme se na vaší účast. 
 
 
S pozdravem              Jan Kučka   

starosta  SDH  Jablonecké  Paseky 
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