SH ČMS – SDH Hostovlice

Vás srdečně zve na II. ročník hasičské soutěže v požárním útoku družstev

Soutěž se uskuteční v sobotu 23.
Místo konání:
Kategorie:
Harmonogram:

4. 2016 na obecní návsi v Hostovlicích.

Hostovlice, na obecní návsi (okres Kutná Hora)
MUŽI, ŽENY
11.30 hod.
prezence družstev
11.45 hod.
nástup družstev
12.00 hod.
požární útok (PÚ)
vyhodnocení soutěže 30 min po ukončení požárního útoku družstev
Pravidla: Soutěž bude pořádaná dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy
schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 + veškeré platné dodatky. Z důvodu, že
se nejedná o postupovou soutěž, pořadatel si vyhrazuje právo úpravy v pravidlech, viz níže uvedené.
Hadice: kategorie muži i ženy 2B, min. délka hadic 19 m a min. Ø hadic „B“ 65 mm a „C“ 42 mm. Možno
použít i široké hadice. Požární útok bude prováděn bez přetlakového ventilu. Motorovou stříkačku je možno
použít libovolnou a před startem pokusu může být nastartována. Půlspojky se nesmí dotýkat a ozuby nesmí
být zasunuty (mezi ozuby půlspojek musí projít list papíru), toto platí i pro uložení savicového šroubení od
koše. Při nástupu družstev bude názorně zobrazeno. Příprava na základně může být zkrácena na 4 minuty.
Na provedení PÚ bude k dispozici káď o objemu 1000 l, káď se nedoplňuje při PÚ! Neúplné družstvo si může
půjčit max. 2 soutěžící z jiného družstva, kteří startují ve výstroji domovského družstva (kalhoty, dres, přilba
atd.). Povinná výbava soutěžícího: přilba, opasek šíře 50 mm s přezkou, pracovní stejnokroj II nebo
sportovní oděv (dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty po kotníky), pracovní nebo sportovní obuv. V kategorii ženy
může s přípravou základny pomáhat vedoucí družstva označený reflexní vestou.
Čas bude měřen elektronickou časomírou. Při podání protestu bude požadováno složení kauce v hotovosti
ve výši 1 000,- Kč. Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po ukončení pokusu. Při
kladném vyřízení bude kauce vrácena, při záporném propadá kauce pořadateli.
Povrch tratě:
asfalt (pozemní komunikace)
Terče:
srážecí (SDH Úmyslovice)
Ceny:
putovní poháry, poháry, diplomy a věcné ceny
Startovné:
150,- Kč za jedno družstvo, splatné při prezenci
Rezervace startovního pořadí (přihlášení): online rezervace přes Facebook (událost: O pohár starosty
obce Hostovlice), odkaz události na www.firesport.eu a www.sdhhostovlice.wgz.cz. Přihlášením
potvrzujete účast na soutěži. Rezervace startovního pořadí bude spuštěna 13. 3. 2016 od 18:00 hodin!
Kontaktní osoba:
Jaroslav Joska ml., tel.:
605 069 746
adresa:
č. p.: 21, 285 62 Hostovlice
email:
sdhhostovlice@seznam.cz
SOUTĚŽ SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ
SOUTĚŽ JE PŘIPOJIŠTĚNA
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v harmonogramu obdrží soutěžící při nástupu.
Těšíme se na Vaší účast.
občerstvení zajištěno
www.sdhhostovlice.wgz.cz

