
SBOR   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ   BUJESILY  
Vás zve na 

  2 0 1 0 
 
 
 
 
 

Který se koná v sobotu 28.srpna 2010 
u požární nádrže v obci Bujesily 

 

Program:  12.30 hod. prezentace 
                           13.00 hod.zahájení soutěže 

 

Základní  pravidla  soutěže jsou pro muže i ženy stejné !! 
1) Soutěž se skládá z požárního útoku a štafety zručnosti, výsledné časy se sčítají 

2) Požární útok se startuje s běžícím strojem 

3) Savce musí být po ukončení útoku sešroubovány 

4) Požární útok se provádí na plastové kanystry 

5) Dopravní vedení 4ks hadice ,,B“, 4ks hadice ,,C“,možno rozhazovat i roztahovat 

6) Možnost pouze jednoho útoku, případná technická závada není důvodem 
k opakování.Pokud nedojde k dokončení útoku,získává toto družstvo nejhorší čas dosažený 
v útocích navýšený o 10 vteřin penalizace. 

7) U štafety za každé porušení stanovených pravidel 10 vteřin penalizace.   

8) Družstva soutěží v pracovních oblecích a v ochranných přilbách 

9) Doporučujeme pro jednoho člena družstva plavky, ručník a nebo náhradní oblečení. 

10) Soutěž se koná za každého počasí 
 

Startovné činí 150,-Kč/za družstvo,bude zaplaceno v hotovosti před zahájením 
soutěže.Předpokládané ukončení soutěže s vyhlášením výsledků po 17.hodině. Na závěr bude 
následovat volná zábava s živou hudbou "Procházka Band Jarov".Občerstvení po celou 
dobu soutěže zajištěno. 
 

Další podrobnosti k průběhu soutěže budou sděleny při jejím zahájení,případně 
na tel. 607 875 586 Jan Pecháček nebo 724 181 210 Pavel Trepeš. 
 

Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 25 . 8 . 2010 na adresu: 
 SDH Bujesily , Jan Pecháček , Bujesily č.7 , 331 41 p.Kralovice (je možno i telefonicky) 
 

------------------------------odstřihněte a ve stanoveném termínu odešlete--------------------------- 
 

Závazná  přihláška  na  X . Bujesilský  PRD  Cup  dne  28 . 8 . 2010  
 

SDH(obec)……………………………………………  Počet družstev   …….. 
   Přihlašujeme náš sbor do soutěže konané dne 28.8. 2010 a současně potvrzujeme,že souhlasíme 
s podmínkami soutěže uvedenými na pozvánce. 
 
Kontaktní osoba …………………… , tel.: …………………   ………………….. 
                                                                                                        Razítko a podpis 

X . Bujesilský  PRD  Cup 


