
 

Sbor dobrovolných hasičů SVÉSEDLICE pořádá 
VII. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU 

kategorie muži a ženy – o putovní poháry starostky SDH 
 

Datum: neděle, 19. 7. 2015 
Místo konání: hřiště ve Svésedlicích  
 (GPS: 49°34.42N, 17°22.69E) 
Prezence: do 9.45 hod. 
Nástup družstev:                9.45 hod. 
Zahájení pokusů: 10.00 hod. 
Ukončení soutěže: 30 min. po provedení posledního útoku 
Kategorie:  MUŽI i ŽENY 2B 
Pravidla:                              dle „Směrnice hasičských soutěží“  
 s místní úpravou   
Startovné: 100,- Kč/družstvo 
Ceny: 1.-3. místo poháry, ceny pro všechny družstva  
 

Dobrovolná disciplína – švédská trojka: Soutěž o nejrychlejší „nalívačku“. 
V případě více jak 20 družstev bude soutěž jednokolová.  
 
Rezervace startovního pořadí od 6.7. na webových stránkách!  
 
 
Kontakt: Zavadil Aleš, tel. 775 417 776, sdh.svesedlice@seznam.cz 
 
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší hasiči ze Svésedlic.  
 
www.sdhsvesedlice.cz  
www.facebook.com/sdhsvesedlice 
 



 Upřesnění pravidel: 
 
- družstvo tvoří 7 členů, možnost doplnění dvěma členy, avšak každý  

z jiného sboru 
- náběh k základně zkrácen na cca 7m 
- útok se provádí na dvě hadice „B“ 
- start bude proveden výstřelem 
- čára sestřiku je nedotknutelná 
- sklopné terče s elektronickou časomírou, velký displej 
- během pokusu se voda do kádě nedopouští 
- stroj nemusí být nastartován 
- povolené úpravy stroje: výfuk, rozvaděč, nemusí být vývěva 
- povoleny sportovní hadice „C-42“ (min. plošná šíře 65 mm), „B-65“ (min. 

plošná šíře 100 mm) 
- mezi ozuby spojek musí projít list papíru 
- koš s funkční zpětnou klapkou ovládanou z vnější strany, velikost oka 

max.10x10mm 
- koš musí být našroubován před ponořením savicového šroubení do vody 
- savice bez zjevných úprav bránících vzájemnému sešroubování  

(savice musí jít sešroubovat mezi sebou oboustranně) 
 
 
Švédská trojka: 
 
- soutěží 3členná družstva 
- žádný člen nesmí běžet 2x 
- tlakovou hadici „B“ dodá pořadatel 
- savice se nesmí dotýkat země 
- savicová šroubení nemusí být sešroubována 
- koš musí být našroubován před ponořením savicového šroubení do vody 
 

 


