
 

Vás srdečně zve na 3. ročník soutěže 

„BOBR   CUP“ 

 

Kdy:    sobota 29. července 2017 ve 13:00 hodin 

Kde:    sportovní areál SDH Bobrová (u silnice směrem na Moravec) 

Disciplína:   požární útok (dle pravidel požárního sportu) 

Kategorie:   muži, ženy 

Startovné:  150,- Kč za družstvo 

 

Program:  do 13:00 příjezd soutěžních družstev 

   13:15 nástup družstev, rozlosování, porada vedoucích 

   13:30 zahájení soutěže 

Hraje se o:  poháry, 30 l sudy piva a poukazy na uzeniny 

 

 

Ve večerních hodinách lze v zábavě pokračovat při tanečním výletu, který bude po soutěži 

následovat. 

 

 

 



Pravidla soutěže BOBR CUP  v požárním útoku 

 

1. Účast: 

 Soutěž je určena pro družstva SDH na základě přihlášky v kategorii muži a ženy. 

 Soutěž je samostatně pojištěna prostřednictvím OSH Žďár nad Sázavou u Hasičské 
vzájemné pojišťovny, a.s. 

2. Podmínky účasti: 

 Přihlášky musí pořadatel obdržet nejpozději při zahájení soutěže. 

 Soutěžní družstvo musí mít na soutěži připraveny k předložení členské průkazy všech 
členů družstva. 

 Startovné uhradí zúčastněné družstvo při prezentaci ve výši: 150,- Kč/družstvo 

3. Způsob provedení požárního útoku: 

 Dle pravidel požárního sportu, pořadí na startu bude určeno losem. 

 Na soutěži nesmí v případě obsazení sboru dvěma družstvy soutěžit stejné osoby. 
Výjimku tvoří stav, kdy organizace nemá další osobu k dispozici (nemoc apod.) - je 
povoleno obsazení 1 osoby z jiného družstva (nemusí to být z vlastního). V tomto 
případě musí zapůjčený závodník startovat v dresu svého družstva. Kontrolou tohoto 
pravidla se pověřuje hlavní rozhodčí soutěže, kterému velitel dotčeného družstva před 
jeho startem osobně představí půjčeného soutěžícího. 
Při porušení tohoto pravidla budou všechna družstva dotčené organizace v dané kategorii 
ze soutěže vyloučena - diskvalifikována. 

 V družstvu žen může být maximálně jeden muž. 

  Je povolen pouze 1 chybný start. Toto bude posuzovat rozhodčí na startu, který špatný 
start zruší píšťalkou nebo jiným signálem. 

 Doba přípravy základny:  5 min.  (při vyšší účasti bude zkrácena na 3 min.!!!) 

4. Technické podmínky: 

 Požární stroj bude jednotný pro všechna družstva v kategorii - zajistí pořadatel soutěže. 

 Savice o délce 2,5 m se šroubením o průměru 110 mm (minimální počet závitů na 
koncovkách - 2,5), rozdělovač s funkčními uzávěry, proudnice vlastní - průměr výstřikové 
hubice 12,5 - 13,0 mm. 

 Hadice "B" kategorie muži i kategorie ženy 2 ks - minimální šířka hadic "B" 
113 mm, hadic "C" 79 mm, délka hadic min. 19 m. Namátková kontrola délky hadic - 
jedna vybraná hadice po ukončení požárního útoku. Délka hadic se měří včetně koncovek. 

 Půlspojky hadic i dalšího nářadí položené na startovní základně se nesmí dotýkat. Toto 
pravidlo bude kontrolovat rozhodčí.  

 Stroj může být nastartován před startem požárního útoku. 

 Podložka pod savice při nabírání se může používat jen hladká a rovná o maximální 
tloušťce 10 mm. 

 Při výstřiku a stříkání do terčů se může proudnice opírat o zem a soutěžící se nesmí 
dotýkat výstřikové čáry a prostoru od čáry k terčům. 

 V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze 
v daném čase přípravy základny 

 Materiál k provedení útoku si lze na místě zapůjčit od pořadatele soutěže. 



5. Výstroj soutěžících: 

 Jednotná ústroj (dlouhé kalhoty, rukávy zakrývající lokty), obuv sportovní dle pravidel 
PS, ochranná přilba. 

6. Hodnocení soutěže: 

 Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou se souběžným ručním 
měřením, které bude použito při technické závadě el. časomíry nebo pouze ručním 
měřením. 

 Při neplatném pokusu požárního útoku se útok neopakuje. 

 Počet pokusů požárního útoku bude upřesněn na poradě vedoucích při zahájení soutěže. 

 Protest podává pouze vedoucí družstva do 10 minut po skončení požárního útoku a 
součástí podání protestu je složení částky 500,- Kč 

 Zpracování konečných výsledků a slavnostní vyhodnocení bude provedeno 
po ukončení útoku posledního družstva. 

 

7. Přihlášky zasílejte na: 

 email: p.zilka@seznam.cz 

 popřípadě se lze přihlásit na tel.č.: 776 323 203, 724 305 932, přihlášku je nutné odevzdat 
nejpozději při zahájení soutěže 

 přihláška je součástí této pozvánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lukes-jan@seznam.cz


BOBR CUP 
 

PŘIHLÁŠKA 
 

Sbor dobrovolných hasičů  …………………………………………………. 

přihlašuje soutěžní družstvo mužů – žen (nehodící škrtněte) do soutěže 

v požárním útoku konané dne 29.7.2017 v Bobrové. 

 

Družstvo: 

 

JMÉNO DATUM NAROZENÍ PODPIS 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Potvrzujeme, že: 

1. Zdravotní stav soutěžících odpovídá způsobu provedení soutěžní 

disciplíny – požárního útoku. 

2. Kolektiv je seznámen s pravidly požárního sportu a Bobr cupu. 

 

 

Vedoucí družstva: 

Jméno, příjmení: ……………………………….. 

 

Adresa: ………………………………. 

 

E-mail: ……………………………….. 

 

Telefon: ……………………………… 

 

Podpis: ………………………………. 

 

 


