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Pozvánka na vytrvalostní a výkonný závod  

DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE  

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, 

Sbor dobrovolných hasičů Janov nad Nisou a Vězeňská služba 

České republiky, Věznice Rýnovice Vás srdečně zvou  na 

vytrvalostní závod a cvičení pro tříčlenná družstva ve třech 

kategoriích, mládež (14 – 17 let), masters (18+) a ozbrojené složky. 

Závod je výzvou, protože kombinuje prvky překonání náročného terénu v co nejkratším čase a 

rozmanité úkoly z oblasti zdravovědy, silové výdrže hasičských disciplín, sebeobrany a dalších 

komplexních úkolů, včetně přemýšlení a drobné motoriky. 

Závod jsme po několika letech přestěhovali z Prosečského hřebene do Janova, kde stejný závod čekají 

jiné výzvy a nový náročný terén. 

Máte-li schopné týmy, které mají chuť vyzkoušet svoji vytrvalost a své síly, máte možnost je registrovat 

do závodu v dané kategorii. 

On-line registrace bude probíhat do 15. 9. 2020, další pokyny k závodu po přihlášení přijdou mailem. 

Poplatek za registraci a realizaci závodu je 1290,- Kč. Úhrada bude provedena převodem po přihlášení 

na závod, nebo je možné hradit jí na základě vystavené faktury pro vysílající organizaci, nebo jen pro 

účastnické družstvo.  

Online registrace: https://forms.gle/VP4DBKeUUA6aNWDa8  

nebo prostřednictvím facebooku https://www.facebook.com/events/2721329054777439/ 

nebo webovek http://www.cck-jablonec.cz/o-nas/prvni-pomoc/souteze-a-zavody/dobyvani-ztraceneho-

zachranare/ 

 

Těšíme se na nové zážitky i nové rekordy.  

S přátelským pozdravem, za realizační tým 

 

Bc. Kateřina Havlová, OS ČČK Jablonec n. N., ředitelka závodu 

Radek Nagy, SDH Janov n. N., hlavní rozhodčí závodu 

Mgr. Jiří Šádek, Věznice Rýnovice, hlavní pořadatel závodu 
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