
 

 

Směrnice soutěže  

BOLESLAVSKÝ POHÁR V POŽÁRNÍM 

ÚTOKU  

pro rok 2022  
  

pořádané pod záštitou  

Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav a Boleslavského deníku   

1. OBECNÉ INFORMACE   
  

a) Pohár se skládá ze soutěží pořádaných jednotlivými SDH okresu Mladá Boleslav. Pohár se pořádá v 

kategoriích Muži, Ženy (smíšená družstva NE) a Mladí hasiči (MH), Dorost (může být i smíšený). 

Každé pořádající SDH provádí vyhodnocení soutěže, kterou pořádal. Po ukončení všech dohodnutých 

kol se vyhlásí celkové výsledky a vítězové putovních pohárů v jednotlivých kategoriích:  

• kategorie Muži o pohár ředitele územního odboru HZS Mladá Boleslav   

• kategorie Ženy o putovní pohár starosty OSH Mladá Boleslav   

• kategorie MH o putovní pohár velitele HZSP Škoda auto a.s. ve třech kategoriích 

b) Vítězové putovních pohárů jsou povinni tyto vrátit na začátku poslední soutěže.   

  

c) Soutěž se organizuje dle platných Směrnic hasičských soutěží vydaných SH ČMS a pro rok 2022 se 

rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a Technickou přílohu pravidel požárního 

sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018 s úpravami popsanými ve stati 6 a 7. Soutěžící soutěží na 

vlastní nebezpečí . zaplacením startovného a podáním řádně vyplněné přihlášky stvrzují, že jsou plně 

srozuměni s pravidly BP 2022.  

  

d) Seznam pohárových soutěží včetně termínů je nedílnou přílohou těchto směrnic.   

1.1 Rada Boleslavského poháru   

 Krajová Marcela          SDH Dlouhá Lhota                                                                                                              

 Weber Vlastimil         SDH Chotětov   

Miloslav Tauchman     SDH Bechov   

 Šolc Tomáš           SDH Sukorady   

 Kertész Jan           SDH Bakov nad Jizerou   

 Horák Václav         SDH Březno   

 Cerman Jiří          SDH Kosořice   

 Rys Josef         SDH Kosmonosy   

Cermanová Martina    Zpracovatel výsledků  
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2. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ   
  

2.1 Velitel soutěže  
Pohárovou soutěž organizuje velitel soutěže a jsou mu podřízeny veškeré služby:   

a) Pořadatelská služba – v průběhu soutěže zajišťuje mimo jiné zákaz vstupu cizích osob a diváků do 

vyhrazeného prostoru pro provedení disciplíny (včetně zákazu koupání osob po dobu soutěže v nádrži 

pro PÚ)   

   

b) Pracovní skupina – musí být určena v dostatečném počtu lidí pro dopravu a odklizení materiálu v zájmu 

urychlení soutěže  

  

c) Vyhodnocovací skupina – účast na soutěži zajistí pořadatel včetně časomíry a nástřikových terčů  

  

d) Rozhodčí – Doporučený počet pro zdárné pořádání soutěže je 12 rozhodčích pro muže a ženy (rozhodčí 

disciplíny, startér, pomocník startéra, závodčí na start, rozhodčí na základně, měření a vážení – 2x, 

rozhodčí u terče – 2x, časomíra – 2x)  a  12 rozhodčích pro  kategorií MH (rozhodčí disciplíny, startér, 

pomocník startéra, závodčí na start, rozhodčí na základně, měření a vážení – 2x, rozhodčí u terče – 2x, 

časomíra – 2x).  Dostatečný počet rozhodčích si zajistí pořadatel.  

  

e) Odvolací komise – stanoví pořadatel soutěže ve složení: velitel soutěže, rozhodčí disciplíny a určený 

zástupce vedení Poháru pokud mají zkoušky - rozhodčí. Jinak je nahradí z přítomných rozhodčích, kteří 

splňují podmínky k účasti v odvolací komisi.   

  

f) Zdravotní služba – zajistí pořadatel soutěže. Zdravotní služba musí být řádně označena a musí setrvávat 

na určeném místě po celou dobu soutěže. Nezajištění zdravotní služby může vést k neuskutečnění nebo 

přerušení již započaté soutěže.   

  

g) Zpracování a vyhlášení výsledků – výsledky jednotlivých soutěží předá pořadatel neprodleně po 

ukončení soutěže v elektronické podobě (Excel) Zpracovateli výsledků poháru na email: 

cermanova.martinka@gmail.com.  

  

2.2 Povinnosti pořadatele  

   Pořadatel je před začátkem soutěže povinen vyvěsit:   

• aktuální průběžné výsledky poháru v jednotlivých kategoriích.   

• oficiální výsledky poháru,   

• průběžné výsledky   

  

Výsledky jednotlivých kol zveřejní zpracovatel výsledků neprodleně na webových stránkách FIRESPORT.  

  

  

3. ORGANIZAČNÍ POKYNY   
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3.1 Seznam soutěží   

 Kategorie muži a ženy                     Kategorie Mladí hasiči, Dorost   
Dlouhá Lhota           so   7.5.2022                               Dlouhá Lhota  so  7.5.2022                            

Chotětov                  so   25.6.2022                                 Bechov              ne                                                                                      15.5.202                                     

Sukorady                  so    20.8.2022                               Kosmonosy      ne     22.5.2022                                      

Bakov nad Jizerou   so   27.8.2022                                Chotětov           so      25.6.2022                                      

Březno                     so   3.9.2022                                   Březno              so        3.9.2022   

Kosořice                  ne   11.9.2022                                  Kosořice           ne       11.9.2022       

                                                                                        Chotětov            so      17.9.2022  

   

3.2 Přihlášení na soutěž  

a) Přihlášky v kategoriích ženy a muži - do jednotlivých soutěží lze uskutečnit jen na stránkách 

FIRESPORT - BP.  Možnost přihlášení bude od pondělí 20 hodin do pátku 20 hodin.    

  

b) Pořadatel soutěže má právo přihlásit se přednostně před spuštěním rezervace.    

  

c)  Přihlášení:        

        - Dlouhá Lhota   od       2.5.2022 20°° hod    do        6.5.2022 20°° hod   

            - Chotětov                            od      20.6.2022 20°° hod    do      24.6.2022 20°° hod   

       - Sukorady                   od      15.8.2022 20°° hod    do      19.8.2022 20°° hod   

  - Bakov nad Jizerou  od      22.8.2022 20°° hod    do      26.8.2022 20°° hod   

      - Březno                                od       29.8.2022 20°° hod    do         2.9.2022 20°° hod    

      - Kosořice                             od          5.9.2020 20°° hod    do       9.9.2022  20°°hod    

    

Pozn.: Při přihlašování je potřeba zohlednit pořadí startu jednotlivých vašich kategorií, aby se čas startu 

nekryl. Je třeba brát v úvahu, že na některých soutěžích je startováno na více platech.)  

Přihlašování dětí telefonicky, emailem. V případě potřeby určí pořadí pořadatel (z důvodu krytí na 

startu).   

  

3.3 Startovné  

• Kategorie ženy a muži                                     250,- Kč / družstvo                                                                 

• Kategorie přípravka, mladší a starší mladí hasiči, dorost      200,- Kč / družstvo                          

   

Platba startovného probíhá při prezentaci.   

Při prezentaci každé družstvo předá písemnou přihlášku. Přihláška je v příloze Směrnic soutěže   

   

4. OBECNÉ POKYNY  
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a) Startovní pořadí se nemění, je dáno elektronickou přihláškou. Pokud zůstane startovní číslo 

neobsazeno, automaticky v den závodu se posunuje startovní listina vpřed. Pořadatel má právo 

rozhodnout o zařazení nepřihlášeného družstva do soutěže, ale pouze do doby, než odstartuje první 

družstvo a to na konec startovního pořadí.   

  

b) Pořadatel má možnost v každé kategorií určit/ponechat si první dvě startovní pozice pro různé případy 

viz: účast na svatbě, v případě účast na vyšším kole soutěže může počet být vyšší (krajská soutěž). 

Záleží jen na vůli pořádající organizace, zda této možnosti využije. V případě účasti týmu na vyšší 

soutěži je povinností pořadatele umožnit tomuto týmu přednostní start.   

  

c) Pořadatel zajistí foto každého družstva v kategorii Muži a Ženy, Dorost na přípravné čáře. Po ukončení 

soutěže kompletní fotografie všech soutěžních družstev přepošle na email: 

cermanova.martinka@gmail.com. Následně bude foto vloženo na „Rajče“, kde bude možno provézt 

kontrolu soutěžících. Při zjištění porušení pravidel při zapůjčení soutěžícího, budou dodatečně oběma 

družstvům odečteny body. Lhůta pro kontrolu a nahlášení je 5 dnů po skončení soutěže. Proviněným 

družstvům to bude oznámeno na dalším kole soutěže.   

  

d) První soutěžní pokusy začínají vždy v 9:15 h. Družstvo, které nenastoupí na start svého pokusu do 5 

minut od vyzvání, bude vyloučeno ze soutěže. Za nesportovní chování v průběhu soutěže (vztahuje se 

na celý sportovní areál) bude družstvo vyloučeno ze soutěže.   

  

e) Družstva jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží v počtu minimálně 4 členů 

oblečených v týmovém oblečení v dané kategorii. Z této povinnosti se lze v průběhu poháru dvakrát 

omluvit prostřednictvím omluvenky (příloha této směrnice) podané spolu s přihláškou při prezenci. 

Pozdější podání omluvenky není možné.  

  

f) Celkové vyhlášení Boleslavského poháru v kategorii Mladí Hasiči, Dorost se uskuteční po ukončení 

poslední soutěže v Chotětově.  

 

g) Soutěžící soutěží na vlastní nebezpečí. 

  

 

  

    
5. HODNOCENÍ SOUTĚŽE  
  

5.1 Hodnocení jednotlivých soutěží  

  

a) Kategorie přípravka, dorost – bodové hodnocení pro 5 nejlepších týmů v každé kategorii:   

  

1. místo – 5 bodů    4. místo – 2 bodů          

2. místo – 4 bodů    5. místo –  1 bod                       

3. místo – 3 bodů                
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b) Kategorie muži, ženy a MH (děti mladší, starší) - bodové hodnocení pro 15 nejlepších týmů   

  

  

1. místo – 10 bodů           6. místo –  5 bodů 

 

2. místo –   9 bodů           7. místo –  4 bodů  

  

3. místo –   8 bodů           8. místo –   3body 

  

4. místo –   7 bodů          9.  místo –   2body 

  

5. místo –   6 bodů        10.  místo –   1 bod 

  

   

  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 

5.2 Celkové hodnocení   
  

a) Umístění v celkovém hodnocení poháru v kategoriích Muži, Ženy a MH, Dorost se určuje podle součtu 

všech bodů dosažených v libovolném počtu pohárových soutěží.  Soutěžící s nejvyšším počtem bodů 

se stává vítězem.   

  

b) v případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru součet lepších umístění v 

pohárových soutěžích.   

  

c) v případě rovnosti tohoto součtu rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru nejlepší dosažený 

čas v jakékoliv pohárové soutěži.   

  

d) v případě rovnosti těchto časů rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru lepší čas z 

doplňkového pokusu, který proběhne ihned po skončení řádných pokusů dané kategorie v poslední 

pohárové soutěži.   

   

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY   
Při disciplíně požární útok se používá nářadí a osobní výstroj podle platných směrnic SH ČMS a pro rok 2022 

se rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a Technickou přílohu pravidel požárního 

sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018 s těmito výjimkami a upřesněními:  

a) Motorová stříkačka – na motorové stříkačce nesmí být žádné zjevné nebezpečné úpravy, pro které by 

mohlo dojít k úrazu závodníků. Páčka akcelerátoru musí být umístěna pouze v prostoru u karburátoru. 

Na chladič je možné připevnit držák savic, který je vyroben z kulatiny o max. průměru 6 mm potažené 

gumovou hadicí o max. vnitřním průměru 6 mm. Držák musí na všech místech přiléhat k tělu chladiče. 

Přes nádrž je povoleno instalovat plochou ochrannou gumu. Je možné použít nástavec savicového 

šroubení.  
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Pozn.: Pro kategorii Mladí hasiči, Dorost je použita jednotná motorová stříkačka.   

   

b) Přetlakový ventil – použit jen v kategorii mladí hasiči.  V případě, že na soutěž bude dodán nenastavený 

přetlakový ventil, provede jeho nastavení a zajištění hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny před startem 

prvního soutěžícího družstva.   

  

c) Dopravní vedení – pro kategorie muži a ženy, dorost je povoleno používat hadice B o minimální ploché 

šířce 100 mm a hadice C o minimální ploché šířce 65 mm, minimální délka hadic  B i C je 19 m.   

Pozn.: Kategorie MH používá hadice podle směrnice SH ČMS pro soutěže MH.  MH-přípravka 

používá hadice C a D.  

Dopravní vedení v kategorii Dorost jako kategorie Ženy 2x B hadice , 4x C hadice  

  

d) Rozdělovač – rozdělovač musí být s funkčními ventily  

  

e) Proudnice – maximální průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm      

  

f) Saní – používá se sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem ovládaným zvenku. Otvory v 

ochranné mřížce mohou mít maximální plochu 100 mm2 (tj. 10 x 10 mm v případě, že otvory budou 

čtvercové, nebo průměr 11 mm v případě, že otvory budou kruhové - šroubení koše musí mít nejméně 

2,5 závitu, bez dodatečného vnitřního vedení.  

- délka savic 2,5 ± 0,05 m, bez tvarových podložek. Průměr 110 mm se šroubením, přičemž                       

případné použití těsnících „O“ kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou      

  sříkačku šroubováním.   

  Pozn.: Délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek).  

- šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu.   

- koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35 mm (na straně se závitem se délka náběhu   

                 měří včetně závitu, na straně s matkou se délka náběhu měří od hrany drážky pro těsnění)  

   

g) Ochranná přilba – používá se ochranná přilba bez úprav odpovídající směrnici. Přilba musí být 

nasazena na hlavě i při přípravě družstva na základnu – barva se neřeší.   

   

h) Jednotná ústroj – družstvo nastupuje k plnění disciplíny v jednotném ústroji, buď v pracovním, nebo 

sportovním oděvu.   

   

i) Použití záznamového zařízení – záznamové zařízení (kamera) je možno použít pouze na vlastní 

nebezpečí a pouze, že nebude snižovat funkci osobních ochranných pomůcek.   

 

j) Pro kategorií Dorost platí stejná pravidla jako pro kategorii Ženy.  

 

k) V kategorii Dorost – stroj jednotný bez přetlakového ventilu je povolena přítomnost vedoucího při 

přípravě a pokusu. ( Může radit , ale nesmí provádět jakoukoliv manipulaci)  

 

l) Rozhodčí nebudou posuzovat žádné úpravy na půlspojkách. Za veškeré úpravy proti pravidlům, 

směrnicím a technické příloze platných předpisů vydaných SH ČMS a s nimi spojená rizika zodpovídá 

vysílající organizace potvrzená podpisem/ razítkem odpovědné osoby na přihlášce. 
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6.1 Příprava základny a provedení útoku  

a) Při přípravě na základnu musí být mezi půlspojkami hadic a šroubením sacího vedení  a košem taková 

mezera, aby mezi nimi bylo možné prostrčit zalaminovaný list papíru.   

  

b) Základna kategorie muži, ženy, dorost - Rozhodčí vydá povel „Na základnu“. Po tomto povelu se 

začíná měřit čas na přípravu 5 minut v tomto čase je zahrnuto i postavení stříkačky na základnu.    

  

c) Po povelu rozhodčího „Na základnu“ jsou u základny přítomni pouze startující členové soutěžního 

družstva. Bude-li přítomna jakákoliv další osoba, např. trenér, hodnotí se to jako cizí pomoc a pokus 

bude prohlášen za neplatný.   

  

d) Závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná  

  

e) Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody.   

  

f) Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na 

savici před ponořením do vody. Došroubováni koše ve vodě se neposuzuje  

  

g) Koš a sací vedení může být rozpojeno až na pokyn rozhodčího (nedodržení znamená neplatný pokus)  

  

h) V kategorii ženy je povoleno pomoci soutěžícím s položením stříkačky na místo, které vyhovuje 

soutěžícím. Jakákoliv další pomoc nebo setrvání nestartujících osob u základny je hodnocena jako cizí 

pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.   

   

i) V kategorii Mladí hasiči je na platě přítomen rozhodčí s právem ukončení prováděného pokusu z 

důvodu nestandartního chodu a manipulace se strojem (PS -12)  právem veta. Toto se vztahuje na 

všechny kategorie MH.   

   

j) Startování - Start se povoluje nízký i vysoký.  Po povelech startéra „Na místa!” a „Připravte se!" 

zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Do povelu „Pozor“ může závodník přerušit start 

zvednutím ruky. Startér nebo pomocník startéra dohlíží, aby se soutěžící nedotýkal rukama ani 

nohama startovní čáry, ani dráhy za ní. Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní 

postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole tehdy, když jsou soutěžící na svých 

stanovištích v klidu. Jakékoliv změny na nářadí (např. upadnutí hadice, savice) nastalé po povelu 

„POZOR“, popř. po uplynutí časového limitu pro přípravu, nejsou důvodem k přerušení startu. 

Pokus je hodnocen. Pokud musí startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem 

z pistole, přeruší start povelem „Zpět!", soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru a 

start se opakuje.  Soutěžící na povel „Pozor!" bez prodlení zaujmou konečné startovní postavení. 

Neuposlechnutí povelu v přiměřeném čase se považuje za chybný start. Jakékoli rušení ostatních 

startujících ze strany soutěžícího po povelu „Pozor!” lze považovat za chybný start. Opustí-li 

soutěžící těsně před výstřelem své místo rukou nebo nohou, považuje se to za chybný start. 

Soutěžící (družstvo), který zavinil chybný start, musí být z pokusu vyloučen. Pokud start nebyl 

proveden v souladu s tímto pravidlem, musí být vrácen druhým výstřelem nebo zapískáním.    

Směrnice BP povoluji pro rok 2020 jeden chybný start   
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7. DALŠÍ USTANOVENÍ   
  

a) Pořadatel zajistí rozmístění značek pro odhození hadic a umístění rozdělovače, umístěných uvnitř 

soutěžní dráhy pro kategorii mužů a žen značky jsou pouze orientační. Nákres poloh značek příloha 

směrnice BP. Soutěžní družstvo v době přípravy na základnu si může položit své značky, které nesmí 

ohrozit bezpečnost účastníků pokusu.   

  

b) KONTROLA MATERIÁLU bude probíhat před zahájením soutěžního pokusu a namátková kontrola 

po ukončení soutěžního pokusu  

  

c) Maximální počet soutěžících v družstvu pro disciplínu Požární útok je 7 soutěžících, minimální je 5 

soutěžících. V případě, že SDH nemá potřebný počet soutěžících, může si 2 soutěžící vypůjčit. 

Zapůjčí-li si soutěžní družstvo více soutěžících, jde o nesportovní chování a družstvo bude vyloučeno 

ze soutěže. Zapůjčený závodník musí mít dres svého družstva.   

   

k) Každé družstvo může v jedné soutěži zapůjčit pouze dva soutěžící. Zápůjční lístek je přílohou směrnic 

Boleslavského poháru. Zapůjčí-li družstvo více soutěžících, jde o nesportovní chování a družstvo bude 

vyloučeno ze soutěže.   

   

l) Bude-li soutěžící startovat za více než dvě družstva jde o nesportovní chování a všechna tato družstva 

budou vyloučena ze soutěže.   

  

  

MEDIÁLNÍM PARTNEREM BOLESLAVSKÉHO POHÁRU JE BOLESLAVSKÝ 

DENÍK. OSTATNÍM SPONZORŮM DĚKUJEME ZA POSKYTNUTOU POMOC.  

  

8. PŘÍLOHY SMĚRNICE:  
    

a) Seznam soutěží pro rok 2022   

b) Omluvenka z vyhlášení výsledků soutěže   

c) Zápůjční lístek   

d) Přihláška na soutěž   

e) Rozložení orientačních značek pro požární útok kategorie muži a ženy  

  

  

V Mladé Boleslavi  11.2.2022   

                                                                                                            

……………………………………………………………   

                                                                                                                     Za radu Boleslavského poháru   
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BOLESLAVSKÝ POHÁR 2022 Seznam soutěží + 

kontakt na organizátora  
     

So   7. 5. 2022  Dlouholhotecký pohár       Marcela Krajová - 723 508 754  

 

  

Dlouhá Lhota                         

Kategorie: Muži; Ženy; Mladí Hasiči   

marci.krajova@seznam.cz      

Ne    22. 5. 2022    Memoriál Karla Sprostého            Rys Josef  – 607 824 012    

 

  

Kosmonosy                     

Kategorie: Mladí Hasiči   

hasici.kosmonosy@seznam.cz    

Ne    15. 5. 2022    Pohár Formanka              Miloslav Tauchman  – 608 821 329  

 

  

Bechov                     

Kategorie: Muži; Ženy; Mladí Hasiči   

sbor@sdhbechov.cz                                                              

So    25. 6. 2022    Chotětovský pohár           Weber Vlastimil – 602 258 165;   

  Chotětov                                           Urban Martin – 604 798 923    

 

  

Kategorie: Muži; Ženy; Mladí Hasiči   hasicichotetov@seznam.cz   

So    20. 8. 2022    Sukoradský pohár              Tomáš Šolc -  728 104 332  

 

  

Sukorady                      

Kategorie: Muži; Ženy  

zamecnik.tom@seznam.cz   

So    27. 8. 2022    Memoriál Josefa Dvořáka    Kertész Jan – 736 451 401  

  

 Bakov nad Jizerou                 

Kategorie: Muži; Ženy  

kertesz.jan@seznam.cz  

So   3. 9. 2022  Pohár Klenice       Václav Horák – 724 186 496  

  

 Březno, Židněves                             

Kategorie: Muži; Ženy; Mladí Hasiči   

brezenak@seznam.cz   

Ne  11. 9. 2022  Pohár Doubravka      Jiří Cerman - 605 821 192    

  

 Kosořice        

Kategorie: Muži; Ženy; Mladí Hasiči   

J.Ceda@seznam.cz  

So    17. 9. 2022    Soptíkův dračí pohár         Weber Vlastimil – 602 258 165    

  Chotětov                                        Urban Martin – 604 798 923   

  Kategorie: Mladí Hasiči      hasicichotetov@seznam.cz        
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Boleslavský pohár 2022  

Omluvenka z vyhlášení výsledků  

   

Sbor dobrovolných hasičů …………………….................…………………. 

 se dne ….……………………    omlouvá z vyhlášení výsledků  soutěže 

 

………………………………………………………………………………………………   

   

                    

………………………………………………………   

                        podpis vedoucího družstva   

   

  

Boleslavský pohár 2022  

Omluvenka z vyhlášení výsledků  

   

Sbor dobrovolných hasičů …………………….................…………………. 

se dne ….…………………   omlouvá z vyhlášení výsledků  soutěže 

 

…………………………………………………………………………………………  

   

                    

………………………………………………………   

                        podpis vedoucího družstva   
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Boleslavský pohár 2022  

Zápůjční lístek  
  

Místo soutěže: ……………………………Datum: ………………………........  
  

Povoluje členu svého družstva  

SDH …………………………………………..  

Jméno, příjmení: (p/pí) ………………………  

                      …………..………………………        

                              podpis vedoucího družstva   

Start za družstvo  

SDH …………………………………………..  

                                                                                            

                                    …………..………………………        

               podpis vedoucího družstva   

…………………………………………………………………………………………  

  

Boleslavský pohár 2022  

Zápůjční lístek  
  

Místo soutěže: ……………………………  Datum: ……………………........  
  

Povoluje členu svého družstva  

SDH …………………………………………..  

Jméno, příjmení: (p/pí) ………………………  

                     …………..………………………  

                             podpis vedoucího družstva   

Start za družstvo  

SDH …………………………………………..  

                                                                                             

                                    …………..………………………        

              podpis vedoucího družstva   
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 Rozložení orientačních značek pro kategorií Muži:  

 
  

Rozložení orientačních značek pro kategorií Ženy:  
  

 

  

  

          


