
Sbor dobrovolných hasičů 
 

Bernartice 
 

Vás zve na  

 

Hasičskou soutěž  

„O putovní pohár starosty obce“ 

 
v sobotu 24. června  2017 

 

na hřišti TJ Sokol Bernartice 

 

pro kategorie mladší žáci, starší žáci, ženy, muži 

 
Program soutěže: 

 

9:00 hod  -  prezence soutěžních družstev MH 

9:30 hod  -  nástup MH zahájení soutěže 

10:00 hod  -  prezence soutěžních družstev žen, mužů 

11:00 hod  -  zahájení  soutěže mužů, žen 

 
    Vyhlášení výsledků a předání cen bude probíhat do 30 minut po ukončení soutěže při 

nástupu družstev. (Družstvo bude při nástupu jednotně ustrojeno !!!) 

   Startovné činí na každé družstvo dospělých 100,- Kč. Družstva startují na vlastní náklady. 

 

Organizační zabezpečení: 

 

Hlavní rozhodčí: Karel Dubovan 

Velitel soutěže: Roman Woš 

 

Výstroj: 

 

Letní pracovní stejnokroj, nebo jednotné sportovní oblečení, pracovní nebo sportovní obuv 

(tretry povoleny), přilba, opasek dle potřeby. 

 

 

 

 



Nářadí pro muže a ženy: 

 

Motorová stříkačka PPS-8, PPS-12 

2 ks savice 110/250, nebo 4 ks savice 110/160, vždy dvě spojené 

1 ks sací koš s klapkou - šroubovací 

2 ks hadice B, délka 20 m +/- 1m – ženy 

3 ks hadice B, délka 20 m +/- 1 m – muži 

1 ks rozdělovač 

4 ks hadice C, délka 20 m +/- 1 m 

2 ks proudnice  

 

Základna: 

Nářadí k provedení požárního útoku se postaví libovolným způsobem na základnu 2 x 2 x 

0,1m. Savice mohou jedním koncem základnu přesahovat, k vodnímu zdroji však nejvíce o 30 

cm. Nářadí nesmí být na základně spojeno. Motorová stříkačka na základně k provedení 

požárního útoku je nastartována.  Na motorové stříkačce bude namontován přetlakový ventil. 

Přetlakový ventil bude pro všechny soutěžní družstva jednotný. 

 

Provedení požárního útoku: 

 

Mládež – dle pravidel požárního sportu, hry PLAMEN.  

 

Ženy a muži (max. počet  je 8 členů družstva, min. 5 členů vlastního družstva) – na pokyn 

startéra vyběhne družstvo ze startovní čáry, provede připojení sacího  a útočného vedení ke 

stroji. Na útočném vedení 10 m od základy (1 hadice B) je umístěna překážka BRANKA, 

kterou musí všichni závodníci pracující s útočným vedením proběhnout. Pak následuje 

překážka KOLEJE. Pod touto překážkou se první hadice B podvleče a za ní se připojí další 

hadice B, rozdělovač a oba proudy (proudnice může být napojena před překážkami). 

Provedený požární útok je splněn pro všechny kategorie družstev sražením terčů 

z nástřikového pásma. Čas na přípravu základny je 5 minut od pokynu startéra. Nádrž na 

vodu bude po okraj plná a po dobu provádění útoku nebude doplňována. 

 

Protest: 

Protest podává velitel družstva hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po skončení disciplíny 

písemně, nebo ústně a to pouze na své družstvo. 

 

Diskvalifikace: 

 za montování koše pod vodou,  

 za nenasátí vody do 60 sekund od startu 

 za ukončení bez předepsané výstroje 

 za nesportovní chování členů družstva 

 za sražení terče jiným proudem, nebo z místa mimo vymezené pásmo 

 za nenašroubovaný sací koš na savici a pevně nesmontované sací vedení 

bezprostředně po ukončení požárního útoku 

 
Soutěž se koná v rámci „Obecní poutě 2017“,  občerstvení zajištěno. 

V podvečer letní zábava pod širým nebem, hrají kapely DARSHAN,  

MOP-ROCK (Náchod) 

 

            Ing. Mojmír Michálek                                           Roman Woš 

                  starosta obce                                                     velitel SDH 


