
Šumavský den hasičů ve Dřešíně 

Název akce: Dětská šumavská hasičská liga (ŠHL) 

Termín: sobota 16. 6. 2018 

Místo konání: Dřešín (u cesty do chalup, po levé straně) 

 - od Strakonic – na konci obce po levé straně  

 - od Vacova – na začátku obce po pravé straně 

Doprava: vlastní 

Rezervace: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-dresin-9545.html 

 POZOR: Družstva, která závodí v ŠHL, se nemohou současně přihlásit  

 do pohárové soutěže okresu Strakonice, která bude probíhat paralelně! 

Program: 9:00 – 9:45 prezence (na místě) 

 10:00 – 10:15 porada vedoucích a rozhodčích 

 10:15 – 10:30 nástup, zahájení soutěže 

 10:30 – 14:30 soutěž v požárním sportu 

 10:00 – 14:30 doprovodný program 

 14:30 – 15:00 nástup, vyhodnocení a ukončení soutěže 

Pravidla soutěže a ústroj: dle směrnic hry plamen platné od 1.9.2016 včetně všech dodatků 

 + schválené upřesnění pravidel (rada dětské ŠHL) 

Kategorie: 2 (mladší žáci, starší žáci) dle směrnic hry plamen 

 (družstva z přípravky mohou běžet v dětské hasičské pohárové soutěži) 

Rozsah soutěže: požární útok – 1-2 pokusy (upřesnění na poradě vedoucích) 

Příprava: 4–5 minut (bude upřesněno při poradě vedoucích) 

Povrch dráhy: tráva, okolo základny koberec 

Materiál (MTZ): vlastní i PPS, přetlakový ventil dodá pořadatel 

 + schválené upřesnění pravidel (rada dětské ŠHL) 

Terče: elektronické  

Počet soutěžících: každé družstvo 7 dětí + max. 2 dospělí 

Velitel soutěže: Jiří Záhorský 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Molitor  

Rozhodčí soutěže: Václav Voldřich, Václav Mikeš (další se upřesní na místě) 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu nebo rozhodčímu disciplíny, 

 do 10 minut od ukončení pokusu, kauce 500,- Kč 

Zdravotní služba: zajištěna 
 

☺☺  Připraveny poháry a medaile pro nejlepší + ceny pro všechna družstva!  ☺☺ 
 

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří podpořili tuto akci! 
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