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Stránka hasi čů z Pikova 

Naše sportovní sezóna 2007 byla zahájena v Plzni 5. 5. 2007. Jednalo se o první soutěž 

Českého poháru v běhu na 100m s překážkami jednotlivců. Zde jsme si ověřili kondici a 

zdatnost v jedné z požárních disciplín.  

12. 5. 2007 jsme se jako hosté účastnili okrskové soutěže v Orlově se záměrem o 

dosažení co nejlepšího výsledku, který se nám započítá do výsledné tabulky okresu Tábor. 

Náš celkový čas 89,7s (útok 29s) byl velice slušný a tak jsme odjížděli z této soutěže spokojeni 

a s nadějí, že tento čas bude na postup do II. kola stačit. K dalším hostům této soutěže patřili 

také mimo jiné hasiči z Nového Kostelce. O pohár za nejlepší útok se rozdělili hasiči ze 

Smrkova a Jistebnice se shodným časem 38s. 

19. 5. 2007 se konala naše okrsková soutěž v Pohnání. Soutěží jsme procházeli 

celkem uvolněně s tím, že již postup máme zajištěn z minulé soutěže. Proto se nám zřejmě 

dařilo ještě lépe. Celkový čas 85,8s (útok 24,7s) však stačil na 2. místo v této soutěži. Vítězi se 

stali (jako každoročně) hasiči z Nemyšle s časem 81,9s. Na 3. místě skončilo domácí mužstvo 

s časem 105,8s. Z borotínského okrsku se dále soutěže účastnili hasiči z Borotína, kteří 

skončili 12. (čas 140,1s) a hasiči z Nového Kostelce, kteří skončili 6. (112,9s). 

2. 6. 2007 proběhla Táborská hasičská liga v Krátošicích. Této soutěže se účastnilo 

celkem 20 družstev mužů, 5 družstev žen a asi 10 družstev dětí. Soutěž probíhala pouze 

v požárním útoku dle pravidel Táborské hasičské ligy. Zde jsme měli poprvé možnost 

vyzkoušet nové úzké hadice. Útok neproběhl podle našich představ. Elektronická časomíra 

ukázala čas 23,48s avšak za překročení nástřikové čáry jednoho z útočníků rozhodčí 

konstatovali diskvalifikaci. Soutěž vyhráli Dolní Němčice s časem 18,3s. 

Přijďte nás podpořit na další soutěže, kterých se v nejbližší době hodláme účastnit!!! 

9. 6.  II. kolo požární 
sportu v Bechyni (letos jen 
s 10 nejlepšími družstvy 
okresu Tábor!) 
16. 6. Oslavy k 130. 
založení SDH 
v Chotovinách  
30. 6. Táborská hasičská 
liga v Košicích, nebo Hry 
bez hranic v Mezně 
7. 7. Memoriál Michala 
Velíška v Chrboníně 
14. 7. Český pohár  
Velkopopovického Kozla 
2007 v Kvasinách 
21. 7. Noční požární útoky 
v Tučapech 
 

Program na srpen a září zatím nestanoven. Změna programu vyhrazena. 


