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Vážení přátelé, 
 

Sbor dobrovolných hasičů Třebosice ve  
Spolupráci s obecním úřadem Vás zve na 

XVII.ročník soutěže 
 

O pohár starosty obce 
 

- soutěží družstva mužů, žen a dětí 
- tato soutěž určí pořadí pro následující a tou je 

 

Třebosická paralela 
 
 
 

Kontakt: Lukáš Diviš - 732 348 849 
 

                 Aleš Pecivál - 604 705 233 



O pohár starosty obce Třebosice 
 

* místo konání: Třebosice „Na Louce“ 
*co se týče času:  9:20 – prezentace 

                       9:55 – nástup 
                       10:00 - zahájení 

*pořadí soutěžících určí váš příjezd 
*hodnocená disciplína: - požární útok 

Muži: 3 hadice „B“ 20m 
           2 hadice „C“ 20m 
Ženy: 2 hadice „B“ 20m 
           2 hadice „C“ 20m 
Děti: 2 hadice „B“ 10m 
         2 hadice „C“ 10m 

průměr hadic: „B“ 75mm 
                         „C“ 52mm 

*pravidla: - stroj nastartován, v klidu 
                           - srážecí terče (nebo nástřikové) 

                                    - materiál na provedení útoku vlastní 
*startovné: - muži a ženy  200kč 

      - děti  100kč 
*soutěž bude probíhat na travnatém povrchu ze dvou základen 

*pojištění - soutěž je pojištěna 
                                               - tudíž musí být přetlakový ventil pro 

všechny!!! 
*po ukončení tohoto základního kola mužů, žen a dětí proběhne 

vyhodnocení soutěže 
*a máme určené pořadí pro vrchol tohoto dne a tím je 

 
 

Třebosická paralela 
 

*soutěžící dvojice pro konání TP určí pavouk pořadí po základním kole 
* v případě nezájmu družstva o účast v TP se pořadí posouvá dle lepšího 

umístění v základním kole 
*družstva, která v základním kole měla NP nebo DISK, mají právo účasti 

v TP a jejich pořadí (nasazení) určí A B E C E D A, totéž platí při 
shodném čase v základním kole 

*pro zdárný průběh této soutěže pečlivě sledujte vyplněný  
postupový pavouk 

*pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepřízně počasí omezení počtu 
dvojic do TP, a to přímým nasazením nejlépe umístěných družstev 

*vítěz potvrdí pořadatelům převzetí ceny důvěryhodnou osobu, která se 
„upíše čertu“ a zajistí navrácení sudu (dohoda) 

 


