Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni

za podpory starosty města Bechyně
a Oranžového roku Skupiny ČEZ pořádá dne 2. května 2015

OSLAVY SVÁTKU SVATÉHO FLORIÁNA
PATRONA HASIČŮ

V rámci akce proběhne XV. ročník soutěží družstev v požárním útoku
O putovní pohár starosty města Bechyně
a X. ročník soutěže
o putovní pohár OSH Tábor – série šesti kol – první kolo (muži, ženy)
a
II. ročník Memoriálu Vladimíra Kálala – o putovní pohár MH (kat. starší)
a o putovní pohár starosty OSH Tábor (dětská soutěž)

Program
8.30 – 9.00 příjezd družstev mladých hasičů a prezence
9.30 slavnostní nástup ml. hasičů + zahájení soutěže
12.00 předpokládaný konec soutěže v PÚ mladých hasičů
11.30 – 12.00 příjezd a prezence družstev SDH ženy a muži
12.30 společný slavnostní nástup
➢
➢
➢
➢

ml. hasičů + kategorie ženy a muži
vyhodnocení výsledků ml. hasičů
a předání putovního poháru MH – Memoriálu Vladimíra Kálala
start hlavní soutěže v PÚ ženy 2B, muži 3B

16.00 Slavnostní vyhodnocení, předání cen a putovních pohárů starosty města Bechyně
16.30 Předpokládaný konec soutěže – volná zábava
Změna programu vyhrazena.

Přijďte mezi nás podívat se a povzbudit mladé hasiče a hasičská družstva. Zhlédněte vozidla a techniku, která jsou tady
pro Vás, pro Vaši ochranu, jak domovů, tak v první řadě životů.
Po celý slavnostní den bude zajištěno občerstvení před Kulturním domem Bechyně.
Přijďte a vezměte s sebou i své příbuzné, známé s dětmi, ať zhlédnou Vaše družstvo při soutěžení. Je potřeba
povzbudit mladé hasiče při jejich nadšení vyrovnat se dospělákům. Nebudete zklamáni.

Tuto akci podporuje Skupina ČEZ - ORANŽOVÝ ROK 2015 V BECHYNI

Propozice
místo konání: Bechyně – Tyršova ul. (před kulturním domem) na hlavní silnici, která bude v době akce pro silniční
dopravu uzavřena.
Soutěž v požárním útoku se bude konat v kategorii:
přípravka a mladí hasiči
ženy 2B
muži 3B
Přípravka – vedoucí mohou běžet s kolektivem, ale nesmí jim fyzicky pomáhat (nést rozdělovač, spojovat hadice nebo
je táhnout!) Pokud by hrozilo nebezpečí, může zasáhnout každá osoba.
Mladí hasiči – soutěže se mohou zúčastnit pouze družstva MH zúčastňující se hry Plamen. Podle směrnic hry Plamen
družstvo soutěží v přilbě a sportovním oblečení překrývající lýtka a lokty či ve stejnokroji. Dresy musí být zastrčeny v
kalhotách. Sací koš musí být našroubován před ponořením do vodního zdroje. Do doby ukončení pokusu musí být
savice sešroubovány. Vzájemná pomoc jednotlivých členů je povolena (např. držení proudnice, spojování hadic). Další
pravidla dle směrnic hry Plamen.
Muži a ženy
B 75 mm, plochá šíře hadice minimálně 113 mm po celé délce hadice
C 52 mm, plochá šíře hadice minimálně 79 mm po celé délce hadice
Minimální délka hadic 19 m (budou měřeny). Motorové stříkačky podle výkonu čerpadla až do skupiny PS16 nebo s
čerpadlem do velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028-1. Na motorové stříkačce nesmí být žádné technické úpravy
odporující bezpečnosti práce a podmínkám výrobce. Na start nebudou puštěny stroje s více výfukovými svody
(„parohy“ - 4 svod apod.), jedině mimo soutěž. Kožený opasek šíře 50 mm a přilba schváleného typu. Sportovní oděv
nebo pracovní stejnokroj, zcela zakrytá stehna a lýtka. Trička – dlouhý nebo krátký rukáv, vždy zastrčené v kalhotách.
Tretry dovoleny. Nástřiková čára nedotknutelná. Na základně mezi spojkami hadic projde arch papíru. Koš
našroubován před ponořením do kádě, sací vedení rozebrat až na pokyn rozhodčího.
Občerstvení zajištěno, před a během plnění disciplin nesmí být soutěžícím podáván alkohol. Družstvo nebude puštěno
do soutěže, pokud se nedostaví na soutěž do zahájení prvního útoku. Na soutěž bude delegován komisař soutěže.
Je možno zapůjčení jednoho člena/členky do jiného družstva, ale pouze s vědomím hlavního rozhodčího. Nádrž na
vodu se během útoku nebude doplňovat. Přetlakový ventil nastavený na maximální tlak 1,2 MPa pro muže a ženy a 0,3
MPa pro děti dodá pořadatel. Start výstřelem z pistole nebo praporkem, povrch dráhy asfalt. Časový limit na přípravu
základny 5 minut, na provedení útoku 2 minuty. Terče sklopné.
Tři nejúspěšnější družstva v každé kategorii budou odměněna cenami.
Startovné: při prezentaci každé družstvo zaplatí startovné ve výši 200 Kč (MH zdarma).
Soutěže se může zúčastnit každé družstvo, které se přihlásí do 1. května 2014 e-mailem na adresu
florian@sdhbechyne.cz. Stačí zaslat krátkou textovou informaci, kolik družstev a v jaké kategorii za váš sbor přijede.
Vyplněnou přihlášku e-mailem nezasílejte, odevzdáte jí na místě konání soutěže při prezenci. Přihlášku je možno
stáhnout z internetových stránek pořadatele www.sdhbechyne.cz.
Upřesnění pro družstva ml. hasičů – Jana Nebesařová, tel. 775 963 300.
Ostatní dotazy zodpoví velitel soutěže – Luboš Klobása, tel. 724 410 635.

Luboš Klobása
velitel SDH Bechyně a soutěže
Jenovéfa ULIČNÁ
starostka SDH Bechyně

