
 

 

 

 

 

Zařazen do XX. ročníku seriálu Extraligy HVP v PÚ a X. ročníku seriálu VČHL pro rok 2015 

21. 6. 2015 

Kde: sportovní areál v Myštěvsi 

Co: požární útok dle směrnic hasičských 

soutěží pro muže a ženy dle pravidel 

Extraligy HVP v PÚ pro rok 2015 

(registrace, pravidla a info na: 

www.extraliga-pu.cz , www.firesport.eu) 

Kdo: muži, ženy 

Pořadí: muži – 3B, ženy – 2B 

Program:  7:30 – 9:00 prezentace 

 9:15 nástup 

 9:30  zahájení soutěže 

Startovné: 250,- 

Rezervace pořadí: od 7.6.2015 od 20 hod. 

http://excr.firesport.eu/soutez-mysteves-

6114.html 

 

 Technické podmínky 

Terče:  sklopné    Časomíra: elektronická p. Franc Černovír 
Dráha: travnatý povrch Info:   Vašina Josef 
 příběh tartan   777 970 056 
  pepa.vasina@seznam.cz 

Odměny soutěžícím 

První tři vítězná družstva mužů a žen dostanou poháry a medaile, jak ve VČHL tak v EX ČR. 

Mezi prvních 10 týmů mužů a 5 týmů žen v EX ČR bude rozdělena finanční odměna ve výši  

20 000,-. 

Mezi nejlepší týmy mužů a žen ve VČHL bude rozdělena finanční odměna ve výši 5 000,-. 

Družstva na bodovaných pozicích v obou ligách dostanou diplomy a věcné ceny. 

Ceny pro nejrychlejší proudaře a proudařky. 

http://www.extraliga-pu.cz/
http://www.firesport.eu/
http://excr.firesport.eu/soutez-mysteves-6114.html
http://excr.firesport.eu/soutez-mysteves-6114.html


Sobotní večer 20. 6. 2015 

Po přejezdu ze Pšánek připraveno občerstvení, diskotéka, párty stan a soutěž  
„rychlý zadek“.  

Stanové městečko dál od muziky a dění. 
V případě potřeby je 5km Camp v Lodíně nebo 8 km v Milovicích (oboje stany a chatky). 

 

Soutěžící startují na vlastní nebezpečí! 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

Sponzoři Extraligy HVP v PÚ 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BISON SPORTSWEAR 

Specialista na dresy pro hasičský sport 
 

BISON SPORTSWEAR patří k největším výrobcům a dodavatelům sportovního oblečení v Evropě. V  jeho sortimentu 
jsou dresy pro celou řadu sportů, které dodává svým zákazníkům ve více než 15 zemích EU.  

S dlouholetými zkušenostmi v oboru je zárukou kvality nabízených produktů, vyráběných výhradně v České republice.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Proč vyrábět dresy u Bison Sportswear? 
 

Nabízíme Vám možnost pohodlného výběru a objednání výroby dresů, to vše na profesionální úrovni. Na našem  
webu: http://www.bison.cz/cz/hasicsky_sport/  si můžete prohlédnout předpřipravené designy, vyžádat si cenovou 

kalkulaci, nebo si nechat zdarma připravit grafický návrh zcela podle Vašich požadavků. 
 

S výrobou dresů pro hasičský sport máme dlouholeté zkušenosti, které se odrážejí v kvalitě našich produktů. Výběr 
vhodných materiálů, precizní provedení, důraz na specifické potřeby tohoto sportovního odvětví jsou hlavními 

důvody, proč naše dresy využívají nejlepší hasičské sbory v čele s juniorskou reprezentací. Naše výhodné ceny zase 
umožňují využití této kvality ve všech hasičských sborech. 

Ohlasy našich spokojených zákazníků si můžete sami ověřit na našem webu, mimo jiné ve fotogalerii týmů v našich 
dresech: http://www.bison.cz/cz/bison_tymy_hasicsky_sport/ 

 

Bison Sportswear 
 

1. Používáme pouze kvalitní a ověřené materiály. 
2. Dbáme na precizní dílenské provedení. 

3. Základní cena je včetně individuální grafické přípravy a je v ní zahrnut jakýkoliv design s neomezeným 
počtem log, čísel a nápisů. 

4. Nabízíme individuální přístup ke každé zakázce. 
5. Dresy vyrábíme výhradně v ČR za pomoci nejmodernějších výrobních technologií 

 

 

 

 

 

 

- přestavby motorů PS na obsah 1500 – 1900 ccm 

 - sportovní úpravy motorů PS 

 - sportovní úpravy čerpadel , optimalizace Q - H 

 - ND pro úpravy, oběžné kola, výfuky, vložky rozvaděčů… 

www.sportservisps.cz 

http://www.bison.cz/cz/hasicsky_sport/
http://www.bison.cz/cz/bison_tymy_hasicsky_sport/


Mediální partner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzoři VČHL 2015: 

 

 


