
Sbor dobrovolných hasičů Český Brod pořádá za podpory  
Města Český Brod a kso s. r. o. 

 

Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín  
neděle 5. září 2021, atletický stadion Český Brod 

 

Program: požární útok dle pravidel hry Plamen, dva pokusy 

Prezence: 12.45 – 13.15 hod 

Zahájení: 13.30 hod 
 

Podmínky účasti:   členové soutěžních družstev přihlášeni u SH ČMS 

  start družstva v počtu pět až sedm dětí 

  věková hranice - rok narození 2015 - 2018 (min. věk 3 roky),  

  povolen start jednoho soutěžícího nar. 2014 
V průběhu soutěžního pokusu je povolen zásah strojníka (kontrola upevnění hadice na přetlakový ventil), jedné osoby u koše (pomoc 

s ponořením savice do kádě a její přidržení pod vodou) a jedné osoby, která v případě hrozícího úrazu dítěte či nezbytném případě 

zasáhne a pomůže s provedením soutěžního pokusu (zapojení/uzavření rozdělovače, zapojení zavodněné rozpojené hadice apod.) 
 

Materiál: zajistí pořadatel:  jednotný stroj, přetlakový ventil,  

     káď, základna, sklopné terče 

  vlastní:   2x savice  110, sací koš, rozdělovač C-DCD, 

     2x hadice C 52,  4x hadice D (délka 10m),   

     2x proudnice D, přechod C52/B75 
     V případě domluvy je možné zajistit zapůjčení materiálu. 

Přihlášení:   elektronicky s uvedením názvu SDH, počtu dětí a kontaktu na vedoucího družstva na  

                  e-mail info@sdhceskybrod.cz do 29. srpna 2021. 

Současně s přihlášením žádáme o zaslání kauce ve výši 300 Kč/družstvo. Tato bude v den soutěže při 

prezenci - po odevzdání vyplněné přihlášky (která je přílohou této pozvánky) vrácena. V případě neúčasti 

družstva bude použita na úhradu vynaložených nákladů. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě 

rušení účasti v den konání soutěže u předchozích ročníků. Děkujeme za pochopení. 

Číslo účtu: 115–7488160287/0100, VS: IČ SDH. 
 

Opatření COVID-19:  V den konání soutěže bude postupováno dle opatření spojeného s 

     pandemií koronaviru, v souladu s aktuálními nařízeními vlády ČR. 
V případě zrušení soutěže na základě opatření související s COVID-19 bude přihlášeným družstvům 

kauce vrácena; s tím že bude dětem jednotlivých družstev zadáno plnění disciplíny individuálně splnitelné 

i v domácím prostředí, tak aby mohla být následně družstva vyhodnocena a všechny děti odměněny.

  

mailto:info@sdhceskybrod.cz

