
 

 

III. ROČNÍK  

SETKÁNÍ TRAKTORŮ V ZÁBOŘÍ 

 

„ZETOR 2014“ 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Záboří u Protivína pořádá  

 

v sobotu 21. června 2014 od 11 hodin „NA VRCHU“ 

v Záboří traktorovou show.  

 

Budou zde probíhat jízdy traktorů různých kategorií 

– Zetor 15, 25, 50 a jiných traktorů i traktůrků 

domácí výroby. Soutěžit se bude v jízdách zručnosti 

a v jízdách na čas a v terénu. Také pro děti je 

připravena soutěž.  

Přihlášky a bližší informace u ředitele závodu na 

tel. 607920842 do 10. 6. 2014. 

 

Srdečně zveme všechny příznivce nejen značky 

ZETOR.  

 

Občerstvení zajištěno. 

 

www.sdhzabori.cz 

 

 

http://www.sdhzabori.cz/


 

 

 

„ZETOR 2014 - ZÁBOŘÍ“ 

 

SDH Záboří u Protivína pořádá setkání a soutěž traktorů 

zn. Zetor. 

 

 

Propozice a přihlášení do soutěže „ZETOR 2014 - ZÁBOŘÍ“ 

 

- datum konání:     sobota 21. 6. 2014 

- místo konání:     Záboří u Protivína – hřiště na Vrchu  

- prezentace soutěžících:   od 10,00 do 10,45 hod. – pořadí dle 

      příjezdu soutěžících 

- startovné:     200,- Kč 

- porada účastníků soutěže:  11,00 hod. 

- zahájení:      od 11,15 hod. 

- případné změny ohlásí pořadatel před samotným závodem 

- vyhlášení vítězů po ukončení soutěže. 

 

Prohlášení účastníka soutěže: 

„Prohlašuji a souhlasím s tím, že jsem se seznámil s pravidly soutěže 

„ZETOR 2014 - ZÁBOŘÍ“, budu se jimi řídit a budu soutěžit na vlastní 

nebezpečí a dodržovat pravidla bezpečnosti, abych sebe nebo jiné 

účastníky či diváky neohrozil. 

 

 

Jméno: …………………………………  Tel.: ………………………….. 

 

dat.nar. …………     E-mail: ………………………. 

 

podpis: ………………. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE  

„ZETOR 2014 - ZÁBOŘÍ“ 

21. 6. 2014 NA VRCHU V ZÁBOŘÍ U PROTIVÍNA 

 

Bezpečnostní pravidla pro startující: 

• účast v závodě je dobrovolná a může se ho účastnit pouze 

osoba starší 18 let s platným řidičským průkazem, která 

podepíše prohlášení účastníka soutěže, 

• pro všechny startující je bez výjimky stanoven přísný zákaz 

požívání alkoholických nápojů před i v průběhu celého 

závodu,  

• za všech okolností jednat tak, aby v žádném případě nedošlo 

k újmě na zdraví nebo na majetku svém nebo třetí osoby,  

• při přesunech strojů na start a zpět jet zvlášť obezřetně, 

věnovat zvýšenou pozornost divákům – dětem, přizpůsobit 

své jednání tak, aby bylo ochráněno zdraví a majetek jak 

diváků, tak ostatních startujících a pořadatelů,  

• při samotné jízdě přizpůsobit rychlost jednak stavu a 

konstrukci stroje a jednak stavu a členitosti trati tak, aby 

v žádném případě neopustil vytýčenou trať, nepoškodil svůj 

stroj a především, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku 

svém nebo třetích osob,  

• bezpodmínečně uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob 

nad závodem dozorujících, použít ochranné a bezpečnostní 

prostředky, vyžaduje-li to stav nebo konstrukce stroje, a to 

zejména k ochraně vlastního zdraví přičemž se přikazuje 

ochranná přilba, při jízdě do depa a v depu jet se zvýšenou 

opatrností s ohledem na diváky a ostatní startující,  

• za všech okolností dbát na bezpečnost,  

• zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu,  

• zajistit, aby nedošlo k úniku ropných látek a znečištění 

životního prostředí,  

• zajistit si svůj majetek – pořadatel neodpovídá za případnou 

ztrátu či odcizení.  

 

 



 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

SOUTĚŽE  

„ZETOR 2014 - ZÁBOŘÍ“ 

21. 6. 2014 NA VRCHU 

V ZÁBOŘÍ U PROTIVÍNA 

 

 

Bezpečnostní pravidla pro diváky:  

 

• diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru 

pro diváky,  

• divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené 

závodní trati,  

• v prostoru depa závodních strojů je každý 

povinen být zvlášť obezřetný vzhledem 

k příjezdům a odjezdům závodních strojů,  

• v celém areálu je každý povinen se chovat a 

pohybovat se zvýšenou opatrností, především 

s ohledem na bezpečnost svou a v případě 

rodičů na bezpečnost jejich dětí, a 

uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob 

nad závodem dozorujících. 

 
 
 


