
                                                                                                       
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor Lendak a Obec Lendak 

Vás pozývajú na  

IV. ROČNÍK SÚŤAŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTIEV O POHÁR STAROSTU 

OBCE LENDAK 

ktorý sa uskutoční 20. augusta 2017 pod futbalovým ihriskom pod Kicorou v Lendaku 

Program 
08:45 hod. – 09:15 hod. prezentácia družstiev (vyplnená prihláška, hasičský a občiansky preukaz) 
9:30 hod.  -  priebeh súťaže 
 
Smernice: 

1. Súťažiť sa bude vo dvoch kategóriách (muži a ženy) a v jednej disciplíne (požiarny útok 
s vodou) s dvomi pokusmi – časy z oboch pokusov sa budú sčítavať (organizátor si 
vyhradzuje právo zrušiť druhý pokus v prípade nepriaznivého počasia alebo pri účasti 
vyššieho počtu družstiev (informácia bude podaná vopred veliteľom družstiev po nástupe 
pri žrebovaní štartovacích čísiel). 

2. Požiarny útok z vodnej nádrže sa vykoná zásadne podľa súťažného poriadku DPO SR 
platného s účinnosťou od dňa 01. 01. 2008, ktorý bol novelizovaný a schválený Snemom 
DPO SR dňa 30. 11. 2013 a následne so schválenými úpravami a doplnkami Výcvikového 
štábu ÚzO DPO SR Kežmarok pre OHL Kežmarok schválenými dňa 07. 03. 2017. 

3. V priebehu súťaže je potrebné, aby velitelia hasičských družstiev zabezpečili dodržiavanie 
zásad bezpečnosti a noriem slušného správania sa. 

Náradie: 
motorová striekačka PPS 12 bez viditeľných úprav 1 ks, savice 2,5 m minimálne 1,5 závitu 2 ks, 
sací kôš 1 ks, hadice B 2 ks, rozdeľovač 1 ks, hadice C 4 ks, prúdnice 12,5 mm 2 ks. 
Organizačné pokyny: 
Štartovné je 5 € za každé hasičské družstvo (úhrada v hotovosti pri prezentácii).  
Občerstvenie bude zabezpečené v areáli. 
Stravovanie – klobása v cene 1,50 € bude zabezpečená len v prípade telofonickej záväznej 
objednávky (stačí aj SMS) nahlásená do 17. 08. 2017 na t. č. 0904/116 369 – veliteľ DHZ p. Ján 
Gallik. 
Pri objednaní a neúčasti budeme vymáhať spôsobenú škodu !!! 

 „Tešíme sa na Vašu účasť“ 
 

________________________________   _______________________________ 
 

              Ján Gallik       Pavel Hudáček 
     predseda DHZ Lendak            starosta obce Lendak 


