VÁS ZVE NA 12.ROČNÍK SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

„O POHÁR STAROSTY OBCE“
Soutěž se koná v Želči na fotbalovém hřišti
dne: 18. 8. 2012
Část 1 – do pořadí PP OSH
9:00 – 9:45 prezentace družstev
10:00 start
Část 2 – dle THL a PS12 (PS8)
12:00 – 12:45 prezentace družstev
13:00 start

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY:
Podrobnosti na druhé straně
Pevná základna, travnatý povrch
Měření bude prováděno elektronickou časomírou Želeč
Startovné 200,- Kč za jedno družstvo
Pořadí na startu dle pořadí příjezdu družstev

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Celým dnem provází DJ Honza Pekárna
www.discoagent.cz
Kontakt:

Ing.Jan Houdek tel.:775 332 447

O pohár starosty obce Želeč
Sobota 18.8.2012 fotbalové hřiště Želeč
Startovné: 200 Kč za každé družstvo
Časomíra: elektronická časomíra SDH Želeč, sklopné terče

Část 1 - do pořadí PP OSH
Prezentace: od 9:00 hod
Zahájení: 10:00 hod
Kategorie: Muži 3B, Ženy 2B
Technické podmíky:

pravidla pro požární sport
koš s funkční klapkou a kovovým výpletem
savice 2x2,5m, O-kroužky povoleny
požární stříkačka bez viditelných úprav a funkční vývěva (bude kontrolováno)
přetlakový ventil (dodá pořadatel)
hadice B75 a C52, délka 20m ±1m
soutěž je pojištěna
základna zámková dlažba, travnatá dráha
nejprve kategorie Ženy 2B a pak Muži 3B

Ceny: poháry v mužské a ženské kategorii a další ceny pro každého

Část 2 - dle THL a PS12 (PS8)
Prezentace: od 12:00 hod
Zahájení: 13:00 hod
Kategorie:

THL Muži 3B, Ženy 2B

PS12 (PS8) Muži 3B, Ženy 2B
Technické podmíky kategorie THL:

pravidla dle THL (káď se nedoplňuje, možnost půjčení 1 závodníka, soutěž
není pojištěna, více na thliga.cz)
hadice B65 a C42 (úzké), délka 20m ±1m
základna zámková dlažba, travnatá dráha

Technické podmíky kategorie PS12:

pravidla dle THL s omezením – mašina PS12 (PS8) v sériovém provedení
(jednokomorový karburátor, jednotrubkový výfuk)
hadice B75 a C52 (široké), délka 20m ±1m
káď se nedoplňuje, možnost půjčení 1 závodníka, soutěž není pojištěna
základna zámková dlažba, travnatá dráha

Obě kategorie (THL a PS12) budou startovat dohromady, nejprve Muži 3B a pak budou následovat Ženy 2B
Ceny: poháry v mužských a ženských kategoriích (THL a PS12) a další ceny pro každého

