
 

 

 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Plzeň  
ve spolupráci s 

Českou hasičskou sportovní federací, o.s. 
 

si Vás dovolují pozvat na 
 

XXV. ročník 

Memoriálu Milana Kružíka 
 

soutěže zařazené do Českého poháru ve dvojboji 

  

Pořadatel 
HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň 

U Hasičů 1, Plzeň 323 35 

Termín Pátek, 23. května 2014 

Místo konání Požární stanice Plzeň – Košutka  

Časový rozvrh 

23. května 2014 
 

7:00 hodin Trénink závodníků 

8:00 hodin      Ukončení prezentace závodníků !!! 
8:15 hodin Odjezd delegace na hrob M. Kružíka a položení kytice  

                    k uctění jeho památky  

8:45 hodin Slavnostní nástup závodníků a rozhodčích 

9:00 hodin Zahájení plnění disciplín 

Po skončení soutěže bude provedeno slavnostní vyhodnocení a 

předání cen. 

Časomíra HZS Královehradeckého kraje 

Velitel soutěže plk. Ing. Pavel Musil 

Přihlášky 

 

Do 16. května 2014. 
 

Tiskopis přihlášky je přiložen. Startovní listina bude sestavena na 

základě došlých přihlášek, startovní pořadí bude přiděleno dle 

aktuálního umístění v hodnocení dvojboje (v obráceném pořadí). 



Přihlášky s uvedením data narození zasílejte na adresu: 
 

mjr. Ing. Jan Kolář 

U Hasičů 1, Plzeň 323 35 

tel: 950 331 164, fax: 950 331 102 

mobil: 725 045 350 

email: jan.kolar@hzspk.cz 

Pravidla 

soutěže 

Soutěží se ve dvou disciplínách požárního sportu dle platných pravidel. 

Zúčastnit se mohou příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniku, 

členové jednotky SDH obce nebo členové občanského sdružení. 
 

Soutěž je řazena do Českého poháru ve dvojboji, bodování probíhá dle 

SIAŘ GŘ 14/2014 (příloha č. 2).  
 

Závod se skládá ze dvou dílčích disciplín: 
 

1. Výstup do 4. podlaží cvičné věže 

Bude probíhat ve dvou pokusech (bez následných vyřazovacích kol). 
 

2. Běh na 100m s překážkami 

Bude probíhat ve dvou pokusech (bez následných vyřazovacích kol). 
 

Dvojboj se hodnotí po absolvování obou disciplín na základě součtu 

lepších časů. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích. Kategorie: 

 muži do 35 let (narozeni v roce 1979 a později) 

 muži nad 35 let (narozeni v roce 1978 a dříve)  

Organizační 

pokyny 

  
Soutěž proběhne v areálu požární stanice Plzeň-Košutka. Povrch tartan. 

Strava je zajištěna dodavatelskou firmou a každý účastník si ji hradí 

z vlastních prostředků v rámci náhrad cestovních výdajů. Za zdravotní 

stav soutěžících zodpovídá přihlašovatel. Startovné se neplatí. 
 

Podrobnější informace poskytne: 
 

           plk. Ing. Pavel Musil 

           tel. 725 040 686  

           email: pavel.musil@hzspk.cz 
 

Ubytování 

 

Možnosti ubytování (domlouvá si každý individuálně): 
 

http://www.ubytovnaplzen.cz/ 

http://www.plzen-info.cz/ar-pension/ 

http://www.pension-sp.cz/ 

http://pension.k.sweb.cz/ 

http://www.morrison.cz/ 

http://ubytovani-plzen.ugigantu.cz/ 
 

 

V Plzni dne 9. 4. 2014 

                                                                                                              

                                                                                   plk. Ing. Pavel Musil 

                                                                                      ředitel ÚO Plzeň  

                                                                                   HZS Plzeňského kraje 
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P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      
 
...........................................................................................................................…………..……………..

přihlašuje            ( jednotka PO, organizace) 

 

družstvo*  …………………………………….                          jednotlivce*- počet  .........…………... 

 

na soutěž .......................................................……............................................................……………… 

   (název soutěže)    (místo a datum konání) 

 

v kategorii:  profesionální hasiči 

 dobrovolní hasiči 


 členové občanských sdružení


  

k plnění disciplín :   100 m,  věž ,   štafeta,    požární útok 

Soutěžící: 

          příjmení a jméno             datum narození                 pořadové číslo štafety
 ** 

 

l. .....................................................................................................................................………………..  

 

2. .......................................................................................................................................………………  

 

3. ......................................................................................................................................………………   

 

4. .........................................................................................................................................……………..  

 

5. ..................................................................................................................................…..……………..  

 

6. ............................................................................................................……………..............................  

 

7. ...............................................................................................................................……………............ 

 

8. ...............................................................................................................................……………............ 

 

9. ..................................................................................................................................……………….... 

   Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky 

   stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže. 

 

Masér-zdravotník:…………………………….       Řidič: …..……………………………………… 

      příjmení a jméno            příjmení a jméno 

 

Vedoucí družstva:.......................................…..         Trenér družstva: .....................................……......... 

                                     příjmení  a jméno                                                    příjmení a jméno 

  

 

V .............................. dne ........................................    ....................................................………………                                                         
                                                              (razítko a podpis  přihlašovatele) 
 

 

Poznámky:     Nehodící se škrtne. 

                     * * Uvede se 1. nebo 2.  podle toho, v které štafetě bude soutěžící za družstvo soutěžit. Změnu 

                            zařazení  může vedoucí družstva pořadateli nahlásit  před  zahájením  této disciplíny. 
 
Pořadatel  ve startovní listině zachová přihlašovatelem uvedené pořadí soutěžících. 

 Další  pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 


