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Startovné: 100,-Kč 

Program soutěže 
12:00  Příjezd soutěžních týmů 

12:55   Porada zástupců soutěžních týmů s rozhodčími 

13:00  Zahájení soutěže, start 1. týmu 

Pravidla soutěže 

 Soutěž bude probíhat dle platných pravidel Zlínské ligy požárního 

sportu, které byly schváleny na schůzi zástupců v Kostelci dne 29. 10. 2010. 

 Pravidla budou k dispozici v prezenčním stánku a najdete je také na 

webu SDH Fryšták. Všem, kteří ještě na soutěži zařazené do ZLPS ještě 

nesoutěžili, doporučujeme přečíst. 

Rezervace startovního místa 

 Formulář pro rezervaci startovního místa bude k dispozici na webu 

SDH Fryšták ( www.sdh-frystak.cz ). Startovní pozici si můžete rezervovat 

do čtvrtka 2.7.2011 do 23:59. Prosíme o dodržení. 

 Rezervaci lze provést také telefonicky na čísle 737 973 787, Lubomír 

Richter. Telefonickou rezervaci přijme v den konání soutěže 3.7.2011 

Dřívější telefonické rezervace nebudou zapsány ani akceptovány. 

 Pro akceptování rezervace je podmínkou zaplacení startovného a 

zapsání do prezenční listiny 15 minut před předpokládaným startem daného 

soutěžního týmu. Pokud startovné nebude včas zaplaceno, tým automaticky 

klesne na konec startovní listiny. 

http://www.sdh-frystak.cz/
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Místo konání soutěže 

 Soutěž se uskuteční na fotbalovém hřišti TJ Fryšták. Soutěžní plocha 

je plně travnatá, maximální možné kvality s perfektně střiženým trávníkem. 

Většina týmů si ji v minulých letech pochvalovala a dobře se jim zde běhalo. 

Důkazem toho jsou stále se zlepšující časy útoků. Soutěžní terče jsou 

sklopné. Čas jednotlivých terčů bude měřit časomíra se dvěma displeji. 

Hřiště se nachází naproti čerpací stanice SILMET u silnice spojující 

města Zlín, Fryšták a Holešov (II/490). 

 Mapka místa a rozmístění parkovacích míst. Pro hladký průběh soutěže 

Vás prosíme, dodržujte toto rozvržení. 
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Galerie vítězů 
Muži 

2000  Svit Zlín   20.45 

2001  Bojkovice   19.81 

2002  Vítonice   19.24 

2003  Babice (VS)   17.13 

2004  Velký Ořechov I.  17.94 

2005  Pravčice   17.23 

2006  Držková   17.36 

2007  Babice (VS)   17.16 

2010  Vrbětice A.   16.95 rekord tratě 

 

Ženy 

2000  Racková   29.75 

2001  Tečovice   19.95 

2002  Loukov   19.32 

2003  Loukov   19.27 

2004  Loukov   18.69 

2005  Kunovice (VS)  17.74 

2006  Lhota    19.71 

2007  Kunovice (VS)  18.67 

2010  Pravčice   17.49 rekord tratě 

Myslíte si, že jste rychlejší??? 

Nemyslete a přijďte to dokázat!!! 
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Ceny pro nejlepší 

Muži 

1. místo 2500 Kč, pohár, putovní pohár 

2. místo 2000 Kč, pohár 

3. místo 1500 Kč, pohár 

4. místo  700 Kč 

5. místo  400 Kč 

6. místo  200 Kč 

 

Ženy 

1. místo 1500 Kč, pohár 

2. místo 1000 Kč, pohár 

3. místo  600 Kč, pohár 

4. místo  400 Kč 

5. místo  200 Kč 
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Partneři soutěže 

 

Město Fryšták 

 

 

Januška kompresory s.r.o. 

Autorizovaný prodej & servis kompresorů  

ORLÍK, ATMOS, ALMIG 

www.kompres.cz 

 

Vše pro vaši stavbu včetně zakázkové výroby 

nábytku na míru.  

Míchárna omítek a fasádních barev 

       www.elsozl.cz 

 

Nářadí Hanák s.r.o. 

Veškeré nářadí pro vaši domácnost, kutilství i stavbu 

www.hanak.cz 

 

Solar Technik s.r.o. 

Výroba a servis stínící techniky pro váš dům 

       www.solartechnik.cz 

 

http://www.kompres.cz/
http://www.elsozl.cz/
http://www.hanak.cz/
http://www.solartechnik.cz/
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SIMCAR v.o.s. 

Autoservis, značkový servis a 

prodejce vozů Suzuki 

     www.simcar.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.simcar.cz/
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Ohlédnutí za minulým ročníkem 

Po dlouhých dvou letech, kdy se pohárová soutěž zařazená do Zlínské 

ligy požárního sportu nekonala z různých důvodů, se do Fryštáku letos opět 

vrátila. Startovní pole na 

soutěžích zařazených do ZLPS 

bývá tradičně nabité kvalitními 

týmy, stejně tomu bylo i u nás. Na 

IX. ročník O putovní pohár 

starosty města Fryšták přijelo 

soutěžit 23 týmů mužů a 8 týmů 

žen z okresů Zlín, Kroměříž a 

Vsetín. Počasí bylo jako na 

objednávku a není divu, že si na 

hřiště TJ Fryšták našlo cestu i hodně diváků.   

 Kategorie mužů byla velmi kvalitně obsazena. Do Fryštáku si našly 

cestu týmy: Vrbětic, dvojnásobní vítězové ZLPS, velmi kvalitní týmy 

z Velkého Ořechova a dále z Nedašova, Brumova, Držkové a Přílep. Boje na 

dálku byly opravdu těsné a soupeřilo se o vteřinky. Jako první nastupovali na 

základnu domácí z SDH Fryšták v dosti přeházené sestavě. Výsledný čas byl 

průměrný 23.09 a stačil až na 16. místo. Vynikající čas zaběhli kluci z SDH 

Vrbětice “A“, když překonali i 

rekord tratě a po právu si odnesli 

odměny za vítězství. Jejich 

výsledný čas zastavil stopky na 

hodnotě 16.95.   

 V podobném duchu se nesly 

boje i v kategorii žen. Do Fryštáku 

si našly cestu trojnásobné vítězky 

z Loukova, dále holky z Pravčic, 

Hřívínova Újezda a další. Holky předvedly hodně pěkný sport a velmi se 
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snažily. Bohužel s výsledkem “N“ odjely holky z Loukova, když se jim 

nepodařila nasát voda do stroje. Naopak se dařilo holkám z Pravčic a jejich 

čas 17.49 znamenal další překonání rekordu. 

  Všem zúčastněným děkujeme za ukázku kvalitního a pěkného sportu. 

Divákům za vytvoření skvělé atmosféry. V neposlední řadě také děkujeme 

partnerům soutěže, bez kterých bychom nemohli rozdělit takovou sumu 

mezi vítěze. 

 Kompletní výsledky minulého ročníku a fotografie z něj najdete na 

našem webu: www.sdh-frystak.cz 

 

 

http://www.sdh-frystak.cz/

