
Benešovský pohár

18. srpna 2013
Benešov u Semil – Podolí

Sbor dobrovolných hasičů Benešov u 
Semil pořádá 

v neděli 18. srpna 2013
soutěž mužů a žen v požárním sportu

o Benešovský pohár

který je zařazen do seriálu soutěží
EXTRALIGA ČR v požárním útoku

www.extraliga-pu.cz

Soutěž proběhne v hasičském areálu 
v Podolí a je zaštítěna hejtmanem 

Libereckého kraje

http://www.extraliga-pu.cz/


Časový program soutěže

8.00 - 9.10 hod           příjezd a prezentace družstev
9.15 hod                     nástup družstev a slavnostní       

                       zahájení, instruktáž velitelů     
                       družstev

9.30 hod                     zahájení soutěže

Po skončení soutěže - vyhodnocení - předání cen.

Startovné za jedno družstvo 200,- Kč musí 
být zaplaceno při prezentaci.

Odměněno bude prvních deset družstev mužů a 
prvních šest družstev žen.

Finanční a věcné ceny:
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Muži:
1. místo – pohár, věcná cena, 3 000 Kč
2. místo – pohár, věcná cena, 2 500 Kč
3. místo – pohár, věcná cena, 2 000 Kč 
4. místo – věcná cena, 1 500 Kč
5. místo – věcná cena, 1 200 Kč
6. místo – věcná cena, 1 000 Kč 
7. místo – věcná cena, 700 Kč
8. místo – věcná cena, 500 Kč
9. místo – věcná cena, 400 Kč
10. místo – věcná cena, 300 Kč
Ženy:
1. místo – pohár, věcná cena, 2000 Kč
2. místo – pohár, věcná cena, 1600 Kč
3. místo – pohár, věcná cena, 1300 Kč
4. místo – věcná cena, 1000 Kč
5. místo – věcná cena, 600 Kč
6. místo – věcná cena, 400 Kč

Technické podmínky pro soutěžní družstva dle platných pravidel 
Extraligy ČR v požárním útoku pro rok 2013



Pokyny k soutěži

Povrch: travnatý, prostor kolem základny – zámková dlažba 
pokrytá zátěžovým kobercem
K soutěži nastoupí nejprve družstva mužů a po nich družstva 
žen.
Každé družstvo použije vlastní výstroj a výzbroj.
Na přípravu materiálu na startovní základně je povoleno 
maximálně 5 minut.
Protest může podat jen velitel za své družstvo do 10ti minut po 
ukončení disciplíny hlavnímu rozhodčímu, se zálohou 200,- 
Kč. Záloha bude vrácena v případě uznání protestu.

Časomíru bude zajišťovat
SDH Černovír 

Rezervace startovního pořadí bude 
spuštěna 1. července 2013 od 20,00 na 
adrese: firesport.cz

Přímý přenos ze závodu v Benešově u 
Semil 18. 8. 2013 a ostatních závodů 
Extraligy ČR v požárním útoku můžete 
sledovat na internetové hasičské televizi 
www.firetv.cz
www.sdhbenesovusemil.estranky.cz

Kontakt: 
Zdeněk Menšík, mensik.z@seznam.cz,
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tel.: 737 169 988
Miloslav Maleček, myl4s@seznam.cz, 
tel.: 732 149 635

Program na sobotu
Od 18,00 bude zahájen provoz občerstvení, 
kryté posezení
Od 20,00 diskotéka

Můžete se těšit na:
Krkonošské sejkory
Vepřový guláš
Smažený sýr, hranolky
Mega burger
Maso na grilu
Smaženku
Boršč
Zelňačku
Utopence

Areál je součástí kempu, takže sprchy jsou 
samozřejmostí.
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