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   MEMORIÁL JOSEFA RYSE 

 

     Sbor dobrovolných hasičů  

      KOSMONOSY 
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 Sbor dobrovolných hasičů KOSMONOSY 

           pořádá za přispění MĚSTA  

  KOSMONOSY A PIVOVARU ROHOZEC  

20.ročník soutěže mužů a žen 

            v požárním sportu  

         MEMORIÁL JOSEFA RYSE 
 

na který Vás srdečně zve. 
 

Soutěž je zařazena do Jizerské ligy. 
 

Startovné : 200 Kč za jedno soutěžní družstvo. 

 

           Den konání soutěže :     17.května 2014  
       

 

 

              

                  MĚSTO 

              KOSMONOSY 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

   8
30 

– 9
30  

příjezd na stadion SK Kosmonosy prezentace 

 9
40         

nástup a instruktáž velitelů  

            9
55          

zahájení soutěže  

      ukončení soutěže dle počtu přihlášených  

  družstev - následné vyhodnocení a předání cen 

Terče sklopné. 

Garance cen. Poháry pro prvních pět míst a medaile pro 

první tři místa. Finanční odměny pro 1. místo 1000,- Kč, pro 

2. místo 700,- Kč a pro 3. místo 500,- Kč. Věcné ceny 

minimálně pro 1. až 6.místo. 

 

 

 

                                   Technické podmínky: 

Soutěž mužů a žen bude probíhat na jedné dráze. Základna 

dle směrnic hasičských soutěží, zpevněná plocha kolem 

základny (zámková dlažba). Povrch travnatý – hasičské 

hřiště. Startovní čísla budou přidělena před zahájením 

soutěže při prezentaci. Za materiál použitý k plnění 

disciplíny odpovídá vysílající organizace. Protesty: velitel za 

své družstvo do deseti minut po skončení svého útoku 

hlavnímu rozhodčímu spolu se zálohou 200 Kč, která bude 

vrácena v případě uznání protestu. Kompletní znění 

Pravidel JL je dostupné na www.jizerskaliga.cz a soutěž se 

jimi řídí. 

 

 

 

 

 

 

Velitel soutěže: Josef  Rys, hasici.kosmonosy@quick.cz 

Kontakt:  Miroslav Příhoda – 736 284 709 

            http://www.jizerskaliga.cz/    

              - rezervace startovního pořadí od čtvrtka 8.5.2014 20:00 

 

 
                

http://www.jizerskaliga.cz/
http://www.jizerskaliga.cz/


Jizerská liga 2014 - 

SPONZOŘI 
 

Generální sponzor: 
Pivovar ROHOZEC       

Výrobce tradičního českého piva 
 

Významný sponzor: 
ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o.      

Elektromontážní práce, montáže veřejného osvětlení, zakázkové 

truhlářství. 
 

Sponzoři: 
ZEPOS RS s.r.o.        

Firma ZEPOS RS s.r.o. Vám dodává dopravní a vodohospodářské stavby na 

klíč a dále specializované stavební práce v horském terénu a vodních 

tocích.Pro drobné zákazníky vykopeme základy rodinného domu,nebo Vám 

přistavíme kontejner na objemný odpad.Telefon 602209354,e-mail 

zepos@zepos.cz 

 

TFnet s.r.o.     

Poskytovatel telekomunikačních služeb, připojení k sítí internet. Správa PC 

sítí, výstavba optický a strukturovaných kabelových sítí, kamerové systémy. 

Secho Servis Kuntoš       

Servis, prodej chladících zařízení, prodej a montáž klimatizací a tepelných 

čerpadel. 

KRABB s.r.o.        

Zakázková truhlářská výroba nábytku, interiétů, oken a dveří, klasická i 

EURO. Tesařské práce. 

  

 

 

 

SDH Plus s.r.o.       

Dodavatel širokého sortimentu hasičské techniky. 

Autokemp Benešov U Semil    

Poskytovatel ubytovacích služeb  

František Marynka - KAMPA  
Realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb, zemní práce 

v těžko dostupném terénu, nákladní autodoprava, inženýrské sítě, aj.  

Tiskárna ASTROPRINT, s.r.o.                                                                

Tiskárna se zaměřením na flexibilní tisk – flexotisk, ofsetový tisk a digitální 

tisk 

ZBYKAR        

Kompletní realizace staveb - základové desky, hrubé stavby, dokončovací 

práce, instalace 

COMFEEL - Vlastimil Drázský      

dodávky v oblasti informačních technologií (prodej a servis HW/SW, 

počítačové sítě, webdesign, internet). 
 

 
 


