
 

 

 

   Město Dobříš a SDH Dobříš  

    Vás srdečně zvou na 
 

 

VII. ročník soutěže v PÚ  

„O pohár starosty města Dobříše“,  

 

která se bude konat dne 

 

v neděli 24. května 2015 od 11.00  

v Dobříši (na louce nad rybníkem Papež) 
 

Program dne:  

Během 14. ročníku Dobříšských Májových slavností bude letos probíhat již VII. ročník této soutěže.  

 

Program soutěže:  

10.00 – příjezd a prezentace družstev   

11.00 – nástup - začátek soutěže

16.00 – předpokládané ukončení soutěže a vyhlášení výsledků 

 

Průběh a podmínky soutěže:  
Soutěž se skládá ze dvou kol požárních útoků ve dvou kategoriích (muži nebo ženy), kdy první kolo určí dle dosaženého času postupující 

do  play-off systému. Postupují pouze ti nejrychlejší (určený počet dle počtu závodících např. muži 8 nebo 16 družstev a ženy 4 nebo 8 

družstev). Soutěž bude probíhat dle platných pravidel PÚ a soutěž je pojištěna.  

 

Přihlášení k soutěži: 

Každé družstvo se závazně přihlásí e-mailem nebo formou SMS nejpozději do 21. května 2015:  

Petr Oplíštil, petr.oplistil@mestodobris.cz, mobil 00420 736 623 386. 

Vaše přihlášení do soutěže bude potvrzeno obdobným způsobem v co nejkratším termínu. 

Startovné za každé družstvo činí 200,- Kč a platí se na místě.  

 

Všichni jste samozřejmě srdečně zváni na průběh celých Dobříšských Májových slavností,  

konaných v sobotu 23. května 2015 od 9.00 na Mírovém náměstí a jeho okolí v Dobříši ! 

 

Očekávám Vaši účast a těším se na mnoho příjemných zážitků.  

 

 

 

Jaroslav Pytlík  

starosta SDH Dobříš 

 

 

 

otočte   

Zázemí soutěže:  

Zajištěné kompletní občerstvení, veřejné 

toalety, parkoviště pro soutěžící a techniku.  
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Technické parametry soutěže: 

 

 Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích – muži, ženy (dále bez omezení). Družstva jsou tvořena 7 členy 

mužů v kategorii muži a 7 žen v kategorii ženy. Možné náhrady budou domluveny na místě při poradě 

velitelů družstev.  

 Oděv – jednotný, sportovní, přesahující kolena a lokty, obuv sportovní nebo pracovní, opasek, ochranná 

přilba. 

 Přenosná požární stříkačka s funkční zpětnou klapkou. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a 

musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem. ¨ 

 Šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen.  

 2 x savice délky 2,5 m ± 5 cm, bez tvarových podložek a úchytů, se šroubením o průměru 110 mm. Lze 

použít savice s „O“ kroužky.  

 Koš s funkční zpětnou klapkou a ovládáním klapky umístěným na vně pláště vycházející ze schváleného 

typu.  

 2 x hadice „C“ min šířka 52 mm, 2 x hadice „B“ min šířka 75 mm. Délka hadic je 20 m s tolerancí ± 1 

m. Úzké hadice jsou zakázané.  

 Lze použít pojistek proti rozpojení hadic.  

 Mezi ozuby půlspojek při přípravě na základně musí projít plechový přípravek (tloušťky 1 mm). 

 Rozdělovač s funkčními uzávěry bez jejich zajištění.  

 Nádrž na vodu vysoká 0,8 m, šířka min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l. Po dobu útoku nádrž 

nebude doplňována. 

 Časomíra – bude zajištěna elektronickými „sklopky“ s přesností na setiny vteřiny. Délka přípravy na 

základně bude upřesněna na místě soutěže. 

 ostatní body a připomínky se ujasní na místě při poradě velitelů družstev s hlavním rozhodčím 

 

Další informace: 

Soutěžit mohou jen řádně přihlášená družstva, která dostanou potvrzení přihlášky. 

 

 

Přeji Vám mnoho úspěchů a věřím, že soutěž proběhne bez úrazů  

a ve smyslu fair-play. 


