
Žádost o pořádání soutěže v lize VCT pro rok 2022 

Okres:  

Telefon:  

Pořadatel (SDH)∗: 

Název soutěže:  

Terče:  

Datum a čas pořádání:  

Adresa pořadatele:  

E-mail:

XII. Podmínky pro pořadatele soutěže

• Pořadatel je povinen zajistit účast člena rady nebo jeho zástupce na všech zasedání rady a
vyhodnocení VCT

• 15 minut před stanoveným začátkem soutěže musí být vyvěšena veřejně přístupná tabule startovního
pořadí družstev.

• Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.

• Dodržet rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o
průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve
vzájemném kontrastu Čára stříkání – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m. Nádrž na
vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez
ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se
středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek o které by se mohl závodník
zastavit nebo zranit.

• Minimální šířka dráhy musí být po celé délce 8 m.

• Vyznačit místo pro měření délky hadic a zajistit minimálně dva členy technické čety pro přenášení
hadic ke kontrole jejich délky

• Provedení soutěže dle pravidel VC Třeboňska v PÚ a pravidel požárního sportu.

• Vyznačit místo pro měření délky hadic. Přestávka mezi kategoriemi maximálně 20 minut.

• Vyhlášení výsledků do 30 minut po skončení posledního útoku.

• Zajistit instalaci reklam případných sponzorů VCT (celého ročníku) na nejsledovanějším místě
soutěže a zároveň uveřejnění jejich jmen, loga a materiálu na pozvánkách a diplomech.

• Pořadatel je povinen si zajistit od určeného člena rady reklamní bannery.

• Soutěžním družstvům umístěným na 1. - 3. místě, v obou kategoriích, musí být udělena pamětní věcná
cena s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku a kategorie.

• Zajistit min. 3 rozhodčí, tj. startéra, druhý na hlídání na ulitých startů, třetí na čáru stříkání.

• Zajistit u startu 1 kus práškového hasicího přístroje.

• Zaslat výsledkovou listinu v předpřipravené tabulce ve formátu. xls Janu Zahradníkovi na email
jack.zahradnik@gmail.com do následujícího dne od soutěže do 20:00 hodin.

• Zveřejnit videozáznamy jednotlivých útoků ze soutěže na oficiálním Youtube videokanále VCT do 7
dnů od konání soutěže. Přihlašovací údaje dodá Jan Zahradník po zaslání žádosti na
jack.zahradnik@gmail.com .

Zástupce pořadatele: 

V Dne:

od:

mailto:jack.zahradnik@gmail.com
mailto:jack.zahradnik@gmail.com

	Název SDH: 
	Název soutěže: 
	Okres: 
	terče: [sklopné]
	Datum: 
	adresa: 
	telefon: 
	email: 
	Jméno a příjmení: 
	Obec: 
	Datum podpisu: 
	čas: 


