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Zbirožské hasičské tatrování 2019 
 

Místo konání: Expozice požární ochrany HZS ČR (EPOZ), Pod Parkem 662, Zbiroh – Švabín, 

okres Rokycany, Plzeňský kraj, GPS: 49°51’29.34‘‘N 13°45‘7.911‘‘E 

Termín konání: sobota 25. května 2019, 10.00 – 16.00 hodin 

 

SOUTĚŽ MISS TATRA 2019 
 

Prezentace posádek Tater (i modelů): do 9.00 hodin v sobotu 25. května 2019 

Účastnický poplatek, startovné: NE 

Bonusy: posádka každé přihlášené Tatry obdrží pamětní list, poukázky na občerstvení pro dvě 

osoby, dvě trička Zbirožské hasičské tatrování 2019; majitel přihlášeného modelu obdrží pamětní 

list, poukázku na občerstvení pro jednu osobu a jedno tričko Zbirožské hasičské tatrování 2019. 

 

Soutěžní kategorie: 

MISS Tatra – hodnotí odborná komise (zástupce Tatra, THT, HZS ČR), vyhlašuje se pouze první 

místo v kategoriích: 

➢ Současná požární technika 

➢ Starší požární technika končící podvozky T 148 a T 813 

➢ Osobní automobily 

➢ Nákladní automobily. 

MISS Tatra Sympatie – hodnotí laická veřejnost, vyhlašuje se pouze první místo. 

Ceny: poháry a věcné ceny pro vyhlášené Tatry. 

 

Výstava RC modelů Tatra včetně ukázek: 

Modeláři budou mít zajištěný krytý prostor vybavený stoly a přípojkou elektřiny. Ukázky v případě 

hezkého počasí jsou možné venku na asfaltové ploše, za deště v zázemí garáže (cca 20 x 20 m).  

 

Přihlášky do soutěže MISS TATRA 2019 zasílejte na e-mailovou adresu: epoz@hzscr.cz  

do 20. května 2019. V přihlášce uveďte označení vozidla, které do soutěže přihlašujete a rok jeho 

výroby, koho vozidlo reprezentuje, jméno, příjmení, titul a hodnost odpovědné osoby, dále 

kontaktní telefon a e-mailovou adresu.  

 

Parkování doprovodu a návštěvníků: do vyčerpání kapacity v areálu zdarma, po vyčerpání 

kapacity areálu v okolí zdarma. 

 

Po celý den doprovodný program: ukázky techniky HZS ČR, živá hudba, občerstvení 

návštěvníků přímo v areálu nebo v restauraci cca 100 metrů od areálu.  

 

 

Kontaktní osoba 

Vlastimil Studený 

Tel.: 724 178 001  

E-mail: epoz@hzscr.cz 

http://www.hzscr.cz/
https://www.facebook.com/hasicske.muzeum.zbiroh/

