ZALOŽENO 10. 12. 1896

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA HASIČSKOU SOUTĚŽ

O POHÁR SDH BEZDĚČÍN
KATEGORIE PS12 ZAŘAZENA DO SERIÁLU PP OSH TÁBOR

DATUM: sobota 12. 9. 2015
MÍSTO: BEZDĚČÍN
PROSÍME ÚČAST PŘEDBĚŽNĚ POTVRDIT DO 10. 9. 2015
Kontakt: Jan Čížek, tel.: 773 455 350, e-mail: honza.cizek@centrum.cz
www.facebook.com/hasicibezdecin

PROGRAM DNE:
8:30 – 9:00 PREZENCE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ
9:15 NÁSTUP DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ A ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
12:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
12:15 – 12:45 PREZENCE DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN
13:00 NÁSTUP DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN A ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
16:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MUŽŮ A ŽEN
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. CELÝM DNEM PROVÁZÍ DJ HONZA PINC,
CELÁ AKCE BUDE ZAKONČENA DISKOTÉKOU.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE
Hasičská soutěž v požárním útoku bude probíhat v areálu, kde je zajištěno parkování, posezení, občerstvení a
WC. Příjezd do areálu bude označen. Povrch sportoviště je travnatý, základna betonová. Startovné činí 200,Kč na každé družstvo v každé kategorie muži a ženy. Měření elektronickou časomírou. Během plnění disciplín
platí zákaz konzumace alkoholických nápojů soutěžícími, pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit závodníky
v podnapilém stavu na start či družstvo vyloučit ze soutěže. Podání protestu max. do 10 minut po skončení
posledního útoku dané kategorie, kauce 500,- Kč.

Soutěž v požárním útoku – MLADÍ HASIČI:
Požární útok bude proveden dle Směrnice hry Plamen (2004) včetně dodatků a s následujícími úpravami:
- základna dřevěná, 10 cm nad okolním terénem (betonová základna), dráha travnatá
- vlastní PS12 schváleného typu bez viditelných úprav
- přetlakový ventil nastavený na 0,3 MPa (dodá pořadatel)
- pojistky na hadicích a rozdělovači jsou povoleny
- jednotný úbor, dlouhé nohavice i rukávy, tretry nejsou povoleny
- hadice „široké“ – 2 ks B75 a 4 ks C52, délka min. 9,5 m, plošná šíře u hadice B min. 113 mm, u hadice C min.
79 mm - bude měřeno, v případě použití nevyhovujících hadic (úzké nebo krátké atd.) budou všechna
družstva daného sboru bez výjimky vyloučena ze soutěže!
mladší 6 - 11 let - narozeni od 1.9.2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a děti narozené do 31.8.2009
starší 11 - 15 let - 1.9.2000, 2001, 2002, 2003 a děti narozené do 31.8.2004, ročník 2000 jen žáci ZŠ!!!
přípravka 3 - 6 let - narozeni od 1.9.2009, 2010, 2011, 2012

Soutěž v požárním útoku – MUŽI, ŽENY:
Soutěž v požárním útoku proběhne dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy soubor předpisů SH ČMS 1/17 – 2011 včetně aktuálních změn a dodatků s následujícími úpravami:

Kategorie PS12 - zařazena do PP OSH Tábor
- požární stříkačka schváleného typu PS12 bez viditelných úprav s klasickým tlumičem výfuku (svody nejsou
povoleny) s funkční vývěvou (ejektor není povolen), není povolena jakákoliv úprava nádrže či horní části
stroje pro lepší držení savic
- přetlakový ventil nastavený na 1,2 MPa (dodá pořadatel)
- hadice „široké“ – pro muže 3 ks B75 a 4 ks C52, pro ženy 2 ks B75 a 4 ks C52, délka min. 19 m, plošná šíře u
hadice B min. 113 mm, u hadice C min. 79 mm (bude měřeno)
- 2 ks savic 2,5 m, povolen savicový přechod na profi šroubení
- koš min. 2,5 závitu s funkční klapkou a kovovým výpletem (musí jít pomocí klapky vypustit), ovládání klapky
umístěno na vnějším plášti koše
- tato kategorie je pojištěna

Kategorie Upravené - O pohár SDH Bezděčín
- požární stříkačka české nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného
typu PS8 nebo PS12 nebo jejíž schvalovací řízení probíhá (čerpadlo nové generace), ovládání plynu
mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem, výfukové potrubí musí
procházet vývěvou a ústit na původním místě, ejektory nejsou povoleny, není povolena jakákoliv úprava
nádrže či horní části stroje pro lepší držení savic
- bez přetlakového ventilu
- hadice „úzké“ – pro muže 3 ks B65 a 4 ks C42, pro ženy 2 ks B65 a 4 ks C42, délka min. 19 m, plošná šíře u
hadice B min. 100 mm, u hadice C min. 65 mm
- 2 ks savic 2,5 m, povolen savicový přechod na profi šroubení
- koš min. 2,5 závitu s funkční klapkou a kovovým výpletem (musí jít pomocí klapky vypustit), ovládání klapky
umístěno na vnějším plášti koše
- tato kategorie není pojištěna

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU
Přihlašuji: ……………………………………………………................................... (organizace SDH)
kategorie Mladí hasiči:

PŘÍPRAVKA*

MLADŠÍ*

kategorie PS12:

ŽENY*

MUŽI*

kategorie Upravené:

ŽENY*

MUŽI*

STARŠÍ*

(pokud soutěžíte ve více kategoriích, pro každou kategorii použijte jinou přihlášku)

na soutěž:

O pohár SDH Bezděčín

k plnění disciplíny požární útok.
Příjmení a jméno závodníka

datum: 12. 9. 2015
Kontaktní telefon:

Datum
narození

post v disciplíně
požární útok

1.

koš

2.

náběr

3.

stroj

4.

béčka

5.

rozdělovač

6.

pravý proud

7.

levý proud

Podpis

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům
požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží a pravidlům hry Plamen, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak
upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a
propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí
s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává
osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely
organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4
Směrnic hasičských soutěží.

Masér-zdravotník∗ ……………………………
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Řidič∗: ………………………………………….
příjmení a jméno

Trenér družstva∗: ...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:
∗
Nehodící se škrtne.
Další pořadatelem stanovené požadavky jsou stanoveny v organizačním zajištění soutěže. Podpisem a odevzdáním této
přihlášky bere soutěžní družstvo na vědomí podmínky soutěže stanovené organizačním zajištěním a souhlasí s nimi. Současně
s přihláškou předloží vedoucí družstva k nahlédnutí platné členské průkazy všech soutěžících. Vyplněnou přihlášku odevzdejte na
místě.

