Dovolujeme si Vás pozvat na V. ročník hasičské soutěže
v požárním útoku

O POHÁR SDH SMRKOV

Termín: Úterý 5.7.2016
Místo konání:
Smrkov
Prezentace: 9.45 – 10.30
Zahájení: 10.45
Kategorie: PS 12 muži, PS 12 ženy, PS 8 muži, PS 8 ženy
Startovné: 200,- kč ( 300,- pokud se jedno družstvo zúčastní v kategorii PS 12 i PS 8 )
Pořadí:
dle přihlášení ( telefon, email ) - včasné přihlášení = nižší startovní číslo
Pravidla: - je povoleno nabírání do savic – stroj může být nastartovaný
- káď se během pokusu nedoplňuje
- v kategorii PS 12 jsou povoleny sportovní a upravené stroje
- všechny kategorie pouze na 2ks B-75 a 4ks C-52 ( úzké hadice nejsou
povoleny )
- povinné helmy a opasky
- terče sklopné ( el. časomíra Bechyně )
- v ženském družstvu nesmí startovat muži
- může se půjčit jeden závodník z jiného družstva
- ostatní dle pravidel požárního sportu
- soutěž je pojištěna
Z organizačních důvodů prosíme družstva o předběžné přihlášení do 1.7.2016.
Kontakt:

tel: 605 902 696
email: nemlich@tiscali.cz

Přihláška a více informací na www.sdhsmrkov.estranky.cz

PROPOZICE
POHÁROVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU O POHÁR SDH SMRKOV

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

SDH Smrkov, okrsek Jistebnice, psč 391 33

Místo konání:

Horní Smrkov ( louka u horské boudy nad sjezdovkou )

Datum:

5. července 2016

Program soutěže:

9.45 – 10.30 příjezd a prezence soutěžních družstev
10.30 porada rozhodčích
10.45 společný nástup soutěžních družstev a zahájení soutěže
16.00 slavnostní vyhlášení výsledků
16.30 předpokládaný konec soutěže
Změna programu vyhrazena, dle počtu soutěžních družstev.

Velitel soutěže:

Michal Ďuriš ( SDH Smrkov )

Hlavní rozhodčí:

Miloslav Svatoš ( SDH Smrkov )

Hlavní rozhodčí jednotlivých drah: Jaroslav Černohorský ( SDH Orlov ), Hana Štěpánková ( SDH Radimovice ),
Jan Vavřík ( SDH Pikov ), ostatní rozhodčí vč.sčítací komise zajistí pořadatel.

Uzávěrka přihlášek:

Pořadí družstev na startu:

5.7.2016 do 10.30 předáním vyplněné přihlášky
z organizačních důvodů žádáme družstva o předběžné přihlášení do 1.7.2016
dle přihlášení ( tel, nebo mail ) – včasné přihlášení = nižší startovní číslo
Občerstvení bude zajištěno po celý soutěžní den

Soutěž je pojištěna
Kontakt:

Pavel Svatoš tel: 605 902696

email: nemlich@tiscali.cz

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Kategorie: 1. Ukázky PÚ mladých hasičů - dle pravidel Hry plamen
2. Hlavní kategorie muži a ženy – PS 12, PS 15, sportovní stroje popř. stroje ostatních výrobců
3. Kategorie PS 8 muži a ženy
4. Štafeta dvojic v motání hadic

Pravidla soutěže: - soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválenou VV SH
ČMS dne 16.6.2011 a platnou s účinností od 1.1.2012 s úpravami
je povoleno nabírání do savic ( savice mohou mít šroubení s O kroužky )
sací vedení musí být sešroubováno při dokončení útoku a rozebere se až na pokyn rozhodčího
nástřiková čára je nedotknutelná
stroj může být nastartovaný
stroj musí mít funkční zpětnou klapku a uzávěry výtlačných hrdel
káď se během pokusu nedoplňuje
všechny kategorie pouze na 2 ks B-75 a 4 ks C-52 ( úzké hadice nejsou povoleny )
doba přípravy na základně 4-5 minut (dle počtu soutěžních družstev )
v ženském družstvu nesmí startovat muži
povinné helmy a opasky schváleného typu
může se vypůjčit jeden závodník z jiného družstva
celé družstvo ve sportovním, nebo pracovním stejnokroji ( kromě zapůjčeného závodníka )
trika s dlouhým, nebo krátkým rukávem, zcela zakrytá stehna a lýtka
libovolná pevná obuv – pracovní, sportovní, tretry povoleny
hlavní kategorie a mladí hasiči s přetlakovým ventilem, kategorie PS 8 bez přetlakového ventilu
na základně musí mezi spojkami hadic projít arch papíru

Předpokládaný časový rozvrh soutěže:

- dráha A od 11.00 hlavní kategorie ( muži, ženy )
- dráha B od 11.00 ukázky PÚ dětí, od 13.00 kat. PS 8 ( muži, ženy )
- dráha C od 13.00 štafeta dvojic v motání hadic

Povrch dráhy:

tráva

Výstroj a výzbroj :

vlastní

Přetlakový ventil:

dodá pořadatel

Měření času:

elektronická časomíra ( Bechyně ) + stopky

Startovné:

200,-kč ( 300,- kč pokud se jedno družstvo zúčastní v hlavní kategorii i v PS 8 )
mladí hasiči zdarma

Protesty:

dle SHS, kauce 200 kč

Ve Smrkově dne 1.6. 2016

Michal Ďuriš

Miloslav Svatoš

Velitel SDH Smrkov a soutěže

starosta SDH Smrkov

