
 
 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na 14. ročník hasičské soutěže 
  

O POHÁR SDH PŘEHOŘOV 
aneb „přehořovský kopeček“  

 

Datum: Sobota 27. 8. 2022 

Prezentace: 12:10 – 12:40 

Porada vedoucích: 12:40 – 12:55 

Začátek: 13:00 

Startovné: 200,- Kč, děti zdarma 

Kategorie: PS 12 muži – ženy – děti (přípravka, mladší, starší), 

                      hasičská pivní/limo štafeta (dle časového průběhu soutěže) 
                

Pravidla útok:     

- povoleny jsou pouze PS 12 schváleného typu bez  
úprav (motor o objemu 1200 ccm)!!! 

- může se nabírat do savic 
- káď není během pokusu doplňována 
- 2B a 4C hadice (úzké hadice nejsou povoleny!!!!) 
- celé družstvo absolvuje pokus v ochranné přilbě 
- pro děti přetlakový ventil – zajistí pořadatel 
- časomíra elektronická 
- povolen pouze jeden náhradník(z jiného družstva) 
- ostatní pravidla dle pravidel požárního sportu, děti 

dle směrnice Plamen 
 

 

Vyplněné přihlášky do 26. 8. 2022 

email: hasiciprehorov@centrum.cz 
popř. tel.: 775 246 642, nebo na místě v den soutěže 

mailto:hasiciprehorov@centrum.cz


 
Přihlášky obdržíte na email, nebo budou ke stažení na stránkách OSH 
Tábor: www.oshtabor.cz. Hlavně u dětských družstev je třeba 
nezapomenout vyplnit veškeré údaje včetně razítka.  
 
Organizační doplnění: 
 
- první tři v kategorii muži a ženy získají pohár za dané umístění. První 
v kategorii muži získá dále putovní pohár a soudek piva. Prvním ženám 
náleží krabice alkoholového nápoje typu Frisco. Děti získají medaile a 
sladkou odměnu. 
 
- ze všech dospělých družstev, která zůstanou na soutěži do vyhlášení 
výsledků alespoň v nadpolovičním počtu (min. 4), se vylosuje jedno 
družstvo, které získá poukaz na sele na rožeň. 
 
- pro děti budou připraveny menší nafukovací atrakce a stánek 
s cukrovou vatou. 
 
- každé družstvo si může zvolit libovolný song, který bude puštěn při 
vlastním požárním útoku. Aby bylo možné se připravit, je nutné 
nahlášení songu několik dní dopředu. 
 
Doplnění k provedení disciplín: 
 

Požární útok bude na dvě základny. Jedna dráha pro dospělé a druhá 

pro děti. Střídání bude vždy: jedno dospělé, jedno dětské, jedno dospělé, 

jedno dětské....... Až děti odběhnou, celá soutěž se přeruší a bude 

vyhlášena dětská kategorie (je to pro děti, aby nemusely celý den čekat, 

až odběhnou dospělí). Dále se bude pokračovat v soutěži. Co se týče 

dětí, tak pokud je děcku již 15let a na střední školu nastupuje až od 

následujícího pondělí, tak může na naší soutěži ještě startovat za dětské 

družstvo (obdobně to platí pro přechod z mladších do starších). 

 
Časté dotazy ke strojům PS 12: 
 
Přátelé hasiči. Množí se dotazy na povolené stříkačky na naší soutěži. 

Naším záměrem od počátku této soutěže je udělat soutěž pro sbory co 

mají opravdu PS12 bez úprav. To znamená NE žádné „osmnáctky“, 

„dvoulitry“, ale i „šestnáctky“ apod. Však pro takové stroje tady máme 

http://www.oshtabor.cz/?fbclid=IwAR2aHvAo5E7unQ8OzDJM-BRzQpYxN-nEHJdcOmscyeQOquQc0xaycy7fN9w


např. Táborskou hasičskou ligu, Extraligu apod. Nikdo neříká, že 

takovéto sbory u nás nechceme vidět, ba naopak, dokonce k nám i 

někteří jezdí, ale opravdu s PS12. Přece není umění, porazit s 

dvoulitrovým motorem sbory s klasickou PS12tkou. Takže prosím 

všechny SDH dopředu, aby přijely s čistým svědomím a klasickou PS12. 

Předejdeme tak zbytečným dohadům. Pokud někdo dorazí se silnou 

stříkačkou, tak buďto poběží mimo soutěž, nebo si samozřejmě může po 

dohodě zapůjčit stroj od jiného družstva. Děkujeme všem za pochopení. 

 

Upřesnění místa soutěže: 

Pro ty, kteří u nás ještě nebyli, nebo zapomněli. Vše se koná na hřišti 
pod kostelem sv. Anny...  

Viz. červený bod na mapě.  

GPS: 49.2525622N, 14.7620242E 

 

 



 

 


