
PROPOZICE SOUTĚŽE 

 

XXXVI. ročník Memoriálu Jaroslava Beneše, Jiřího Ulricha a Václava Kounovského 

 

pořádaný v sobotu 24. září 2022 

 

 

Soutěž se koná na hřišti Slavoj Chrášťany. Příjezd od Rakovníka přes Olešnou, 

 nebo odbočením ze silnice R6 Praha – Karlovy Vary asi na 56 km odbočit vlevo, 

 GPS souřadnice: 50°8'33"N, 13°40'18"E 

 

    Příjezd účastníků a prezentace do                  8:30 hod. 

    Nástup a zahájení                                           8:45 hod. 

    Položení kytic k hrobům                                9:00 hod. 

    Porada vedoucích družstev                            9:15 hod. 

    Zahájení soutěže                                          10:00 hod. 

 

    Velitel soutěže: Stuchl David 

    Hlavní rozhodčí: Černý Jakub 

                                           

 

Soutěž je vypsána pro družstva žen a mužů. Soutěžními disciplínami jsou běh na 100m překážek a požární útok v jednom pokusu 

podle platných pravidel požárního sportu dle pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2018. Používané nářadí vlastní, přetlakové ventily pro 

požární útok dodá pořadatel. V běhu na 100m překážek startují 4 závodníci. Povrch drah je travnatý a dosažené časy budou 

měřeny elektronicky a při technických potížích stopkami.  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a technického ustanovení, případné změny budou upřesněny na poradě 

vedoucích před zahájením soutěže. Dále si také vyhrazuje právo na namátkové kontroly použitých technických prostředků. 

 

Vítězná družstva Memoriálu získají stálé putovní poháry a první tři místa budou odměněna věcnými cenami. První tři místa 

v běhu na 100m s překážkami v obou kategoriích budou odměněna poháry a věcnými cenami. 

 

Startovné včetně pojistného činí 200 Kč pro jedno družstvo. Kauce při podání protestu 500 Kč. 

 

Na hřišti je po celý den zajištěno občerstvení. 

 

Noclehy budou zajištěny podle požadavků na ubytovnách v místě zdarma, spací pytle vezměte s sebou vlastní. 

 

Řádně vyplněné přihlášky zašlete na adresu: 

 

                           SDH Chrášťany  

                                                     Chrášťany 210  

                           270 01 Kněževes 

                                                     nebo emailem na: sdh.chrastany@gmail.com 

 

Přihlášky zašlete tak, aby byly pořadateli doručeny nejpozději do 21. září 2022. Ve čtvrtek 22. září 2022 bude provedeno 

rozlosování soutěžních družstev. Žádáme o dodržení termínu v zájmu vydání přehledných startovních listin. Pozdější přihlášení 

možno pouze po domluvě s velitelem soutěže. 

 

 

 Linhart Miroslav ml.  v. r. 

 Starosta SDH Chrášťany 


