
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBROŠOVICE 
 

Vás srdečně zve na 4. ROČNÍK 

 

NOČNÍ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU  
 

DOBROŠOVKA CUPDOBROŠOVKA CUPDOBROŠOVKA CUPDOBROŠOVKA CUP    
která se koná 

 

15.6.2013 od 20.00 hodin do 03.00 hod dne 16.6.2013 
V DOBROŠOVICÍCH 

Program: 19.00. hodin až 19.45. hodin prezentace družstev 
 20.00. hodin nástup družstev 
 21.15. hodin předpokládané zahájení PÚ 
    Zahájení PÚ bude případně dle tmy posunuto na pozdější dobu. 
 03.00. hodin předpokládané vyhodnocení soutěže 
  
Noční soutěž SDH Dobrošovice se skládá ze dvou kol PÚ, které budou provedeny dle pravidel požárního sportu. 
Dosažené časy se sčítají.Při  větším počtu přihlášených družstev,do druhého kola postoupí cca prvních 20 
týmů.Přesný počet se upřesní na nástupu.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY SOUTĚŽE: 
Kategorie: PS 12 muži ,PS 12 ženy, PS 8 –veteráni bez omezení věku 
Startovné:  250,-kč  (uhradí vedoucí družstev při prezentaci a předá vyplněnou přihlášku). 
Pořadí:        dle přihlášení a prezentace (čím dřív se přihlásíte = nižší startovní číslo ). 
Přihlášení: tel.na 736 641 732(Hájek M.) nebo na 721 966 618(Šerák K.),nebo email:sdhdobrosovice@seznam.cz 

       z organizačních důvodů prosíme družstva o předběžné přihlášení do 12.6.2013. 
Pravidla: - oděv jednotný,sportovní, povinné helmy a opasky 

         - přenosná požární stříkačka s funkční zpětnou klapkou.(v kat. PS 12 jsou povoleny sportovní a upravené  
            stroje ,kat. PS 8 bez úprav) 
         - 2x savice délky 2,5m  
         - koš s funkční klapkou a ovládáním klapky umístněným vně pláště vycházející ze schváleného typu. 

           Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody 
         - hadice 2ks B – 75 min. délka 19m, a 4ks C – 52 min.délka 19m ( úzké hadice nejsou povoleny ) 

       - mezi ozuby půlspojek musí projít plechový přípravek (tloušťky max. 1mm) 
       - rozdělovač s funkčními uzávěry bez jejich zajištění 
       - káď se během pokusu nedoplňuje,obsah vody cca 1000l 
       - časomíra elektronická – sklopné terče 
       - délka přípravy na základně max. 4 minuty 
       - ostatní dle směrnic hasičských sportovních soutěží 
       - soutěž je pojištěna v rámci  SH ČMS 

 
Zázemí na soutěži: 

- Občerstvení zajištěno po celou dobu trvání soutěže. 
 
 

SDH Dobrošovice se těší na Vaší účast 
 
Velitel soutěže        Starosta SDH Dobrošovice 
Šerák Karel                                    Miroslav Hájek 
 
 
 
 
 



PŘIHLÁŠKA 
 Noční soutěž v požárním útoku 

DOBROŠOVKA CUP 

      

 

      N á z e v  S D H :   
 

   Kategorie (*):                        Muži Ženy 
  

      Složení týmu: Jméno Příjmení Podpis 
 

KOŠ 
 

      
 

SPOJ 
 

      
 

STROJNÍK       
 

BÉČKAŘ 
 

      
 

ROZDĚLOVAČ       
 

LEVÝ PROUD       
 

PRAVÝ PROUD       
 

      

      Jaký je Váš nejlepší dosažený čas: 
   

      ………………………………… 
     

      Na jaké místo si věříte: 
   

      …………………………………. 
     

      Jaký je Váš oblíbený nápoj: 
   

      ………………………………… 
     

      Vaše kontaktní adresa (email, telefon):  
   

      …………………………………. 
     

      

      

       


