
OSLAVY SVÁTKU SV. FLORIÁNA 20 • BECHYNĚ
Sbor dobrovolných hasičů Bechyně  

za podpory starosty města Bechyně
OSH Tábor
pořádá 

. května 20
na městském stadionu v Bechyni 

soutěž družstev v požárním útoku 

 O putovní pohár starosty města Bechyně 

 O putovní pohár starosty OSH Tábor (dětská soutěž) 

 O putovní pohár MH (kat. starší) – Memoriál Vladimíra Kálala 

 

–  příjezd družstev mladých hasičů a prezence 

 slavnostní nástup MH – zahájení soutěže 

 předpokládaný konec soutěže MH 

 slavnostní nástup MH – vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen 

 

–  příjezd a prezence družstev SDH – ženy a muži 

 slavnostní nástup – zahájení soutěže mužů a žen 

 slavnostní vyhodnocení, předání cen a pohárů 

 předpokládaný konec soutěže, volná zábava 

 
Změna programu vyhrazena.  Podle účasti družstev může docházet k časovému posunu programu.  
 

Přijďte povzbudit mladé hasiče a hasičská družstva. Občerstvení zajištěno. 

Propozice a přihlášk jsou ke stažení na  

 
 
 



– MUŽI, ŽENY 

soutěžní disciplína: požární útok 

místo konání: městský stadion Bechyně, ul. Písecká, 

časový harmonogram: viz pozvánka 

startovné: 200 Kč za každé družstvo 

SOUTĚŽNÍ   

ženy:  

muži:  

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL 

75 mm, plochá šíře hadice minimálně 113 mm po celé délce hadice. 
52 mm, plochá šíře hadice minimálně 79 mm po celé délce hadice. 

Minimální délka hadic 19 m (mohou být měřeny). Motorové stříkačky podle výkonu čerpadla až do skupiny PS16 nebo s 
čerpadlem do velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028 1. Na motorové stříkačce nesmí být žádné technické úpravy odporující 
bezpečnosti práce a podmínkám výrobce. Kožený opasek šíře 50 mm a přilba schváleného typu. Sportovní oděv nebo 
pracovní stejnokroj, zcela zakrytá stehna a lýtka. Trička – dlouhý nebo krátký rukáv, vždy zastrčené v kalhotách. Tretry 

. Na základně mezi spojkami hadic projde arch papíru. Koš musí být našroubován před ponořením do kádě, sací 
vedení rozebrat až na pokyn rozhodčího.  

Družstvo nebude připuštěno do soutěže, pokud se nedostaví na soutěž do zahájení prvního požárního útoku. Před soutěží 
ani během soutěže nesmí soutěžící požívat alkoholické nápoje. 

Je možno zapůjčení jednoho člena (členky) do jiného družstva, ale pouze s vědomím hlavního rozhodčího. Nádrž na vodu 
se během útoku nebude doplňovat. Přetlakový ventil nastavený na maximální tlak 1,2 MPa dodá pořadatel. Start výstřelem z 

ovrch dráhy – trávník (rozhodne pořadatel dle akt álních podmínek). Časový limit na 
přípravu základny 5 minut (může být zkrácen na 4 minuty), na provedení útoku 2 minuty. Elektronická časomíra. Terče 
sklopné.  

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ 

Do soutěže je nutno se zaregistrovat předem. Nejpozději do . května 2022 zašlete e
název SDH a počet družstev v jednotlivých kategoriích (muži, ženy).

Písemnou přihlášku předem nezasílejte. Přivezte ji s sebou na soutěž řádně vyplněnou, orazítkovanou a podepsanou. 
Odevzdáte ji na místě konání soutěže při prezenci. Přihlášku je možno stáhnout z internetových stránek pořadatele na výše 
uvedené adrese. 

starosta SDH Bechyně a velitel soutěže 
 
 
 
 
 
 
 
 

Případné dotazy zodpoví velitel soutěže –
Časomíra a administrace – Petr Pokorný, tel. 


