
 

POZVÁNKA 
 

 
 

 

si vás dovoluje pozvat na  
POHÁROVOU SOUTĚŽ 

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE RAŠKOVICE 

 

* * * 
               

Datum konání  11. srpna 2018 
Místo  konání  Hasičská zbrojnice Raškovice 
Prezentace  od 930 hod. až do konce soutěže 
Nástup družstev 1000 hod. 
Start soutěže 1010 hod. dle příjezdu, nebo objednání  
Kategorie           muži, ženy  
Startovné  100 Kč 

* * * 
Muži      Ženy 
1.místo Putovní pohár + pohár                   1.místo Putovní pohár + pohár  
2.místo Pohár     2.místo pohár  
3.místo Pohár     3.místo pohár  
 
Družstva mužů i žen na 1 – 3 místě budou dále odměněni finanční odměnou, jejíž výše se bude  odvíjet od počtu 
zúčastněných družstev v jednotlivých kategoriích. 
 

* * * 
        Mikoláš Jaroslav  
            Velitel SDH Raškovice 
        (725 146 254) 
 
 
 



 
  
Materiál pořadatele:   Materiál soutěžicích: 
Základna 2m x 2m x 10cm  Stroj: do velikosti čerpadla PS 16 
Káď – výška 80cm   Savice: 2x 2,5m x 110mm můžou být i s okroužky 
Časomíra elektronická  Koš: musí být funkční zpětná klapa 
     Hadice B: 2x  
     Hadice C: 4x  

Rozdělovač: plně funkční 
Proudnice: 2x C – hubice 12,5mm  

Důležitá pravidla: 
Kdo použije materiál odlišný od pravidel PS soutěží na vlastní nebezpečí 
Ústroj, dle pravidel PS, bez nutností dodržovat stejné barvy dresů přileb a úchytu na nich 
V družstvu mohou být max. dva hostující (zapůjčení) startující ve svých dresech 
V družstvu žen nesmí být žádný muž 
Všichni soutěžící, kteří běží k terčům musí oběhnout strom č.2 zleva (proudy se nesmí překřížit) 
Soutěžní družstvo při startu může stát po celé délce startovací čáry 
Základna se připravuje, dle nových pravidel PS (mezery 0,5cm) 
Koš musí být  po vynoření z kádě našroubovaný 
Savice musí být po skončení útoku sešroubovány  
Savice, na kterou se šroubuje koš, se může dotýkat země, základnu může přesahovat max. polovinou své 
délky 
Savice spojovaná na stroj se země dotýkat nesmí 
Při rovnosti času na 1-3 místě rozhodne nový pokus 
Při nesportovním chování kteréhokoli člena družstva, bude družstvo za soutěže vyloučeno 
POZOR pro pokus je jen JEDNA KÁĎ VODY – voda se nedoplňuje 


