POZVÁNKA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BŘEZNICE
Ve spolupráci s Obecním úřadem v Březnici
Pořádá

5.července 2014 od 13:00 hod
XIV. ročník memoriálu Josefa Vaněčka
soutěž v požárním útoku o putovní pohár
Zveme všechny příznivce hasičů i ostatní
diváky.
Soutěž se koná na fotbalovém hřišti
v Březnici u Bechyně.
Těšíme se na hojnou účast.
TATO AKCE JE POŘÁDÁNA Z PŘÍSPĚVKU
SPOLEČNOSTI ČEZ.

POKYNY PRO SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA
MEMORIÁL JOSEFA VANĚČKA V BŘEZNICI
1. Místo a termín konání:
Soutěž se koná na fotbalovém hřišti v Březnici v sobotu 5.července 2014 od 13:00 hod
Prezentace družstev (podávání přihlášek) je od 12:00 do 12:50 hod

2. Disciplína soutěže a kategorie družstev:
Soutěž bude provedena v kategorii ženy a muži bez věkového rozlišení, v disciplíně požární
útok dle pravidel požárního sportu s úpravami uvedenými v těchto pokynech

3. Přihlášení družstva:
Přihlášku řádně vyplněnou lze předat nejpozději při prezentaci.
Tiskopisy přihlášky jsou k dispozici u pořadatele, nebo lze použít typizovaný tiskopis
„Přihláška do požární soutěže“
Startovné:

200,-Kč za družstvo

4. Vybavení družstva
Družstvo je tvořeno 7-mi členy
Oblečení:
Stroj:
Materiál:

pracovní stejnokroj, sportovní boty, přilba hasičská
hasičská stříkačka PPS 12, PPS 8 v sériovém provedení bez úprav
savice 2ks – 2,5m, nebo 4ks – 1,5m vždy dvě a dvě spojené, sací koš, hadice
„B“ 3ks, hadice „C“ 4ks, rozdělovač, klíč na spojky 2ks, proudnice „C“ 2ks.
Stroj a materiál lze mezi sbory při soutěži zapůjčovat.

5. Pravidla soutěže
Požární útok dle pravidel požárního sportu s těmito rozdíly:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zdroj vody je ocelová nádrž 1m3, která se během útoku nebude doplňovat
Útok na terče o průměru 50mm s plechovkou na plošině končí sražením druhé
plechovky
Hadice se při útoku musí jednotlivě rozhodit ve směru požárního útoku
Protesty podává velitel družstva do 10-ti minut po skončení disciplíny, nebo
vyhlášení výsledků. Vklad při protestu je 200,-Kč
Po skončení útoku musí být savice spojeny (nemusí být utaženy)
Po skončení útoku musí být koš našroubován (nemusí být utažen)

SOUTĚŽ NENÍ POJIŠTĚNÁ.

