ZALOŽENO 10. 12. 1896 - SLAVÍME 120, VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA HASIČSKOU SOUTĚŽ

O POHÁR SDH BEZDĚČÍN
KATEGORIE PS12 ZAŘAZENA DO SERIÁLU PP OSH TÁBOR
KATEGORIE UPRAVENÉ STROJE DLE PRAVIDEL THL

DATUM: sobota 17. 9. 2016
MÍSTO: BEZDĚČÍN
Kontakt: Jan Čížek, tel.: 773 455 350, e-mail: honza.cizek@centrum.cz
www.facebook.com/hasicibezdecin

PROGRAM DNE:
10:00 - 10:30 sraz s prapory u hasičské zbrojnice
11:00 - 11:30 průvod k pomníku, položení věnce
11:30 - 11:45 odchod na sportoviště
12:00 - 12:30 program k 120. výročí založení sboru
12:30 - 13:00 příjezd a prezence soutěžních družstev
13:00 nástup družstev a zahájení soutěže
17:00 vyhlášení výsledků soutěže
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. CELÝM DNEM PROVÁZÍ DJ HONZA
PEKÁRNA, CELÁ AKCE BUDE ZAKONČENA ZÁBAVOU V KULTURNÍM
DOMĚ, HRAJE H PLUS BAND.

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, plato dřevěné.
Startovné činí 200,- Kč na každé družstvo v každé kategorie muži a ženy.
Měření elektronickou časomírou. V případě poruchy časomíry bude měřeno na stopky, proběhlé útoky se
budou opakovat.
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.
Čas přípravy na základně 4 minuty od vyzvání rozhodčího „na základnu“, čas položení prvního kusu vybavení
není rozhodující. V případě velkého počtu družstev bude uplatněno v obou kategoriích pravidlo, kdy lze začít
přípravy na základně po odpojení hadice B od stroje předchozího družstva, pak bude čas na přípravu zkrácen
na 3 minuty a bude se měřit od položení stroje na plato.
Všichni členové závodního družstva budou mít předepsanou výstroj (oblečení, dlouhé kalhoty zakrývající
kotníky, pásky, helmy, sportovní obuv, tretry apod.).
V obou kategoriích si lze zapůjčit 2 závodníky z jiného družstva, za ženy nesmí nikdy běžet muž. Zapůjčení více
závodníků znamená běh mimo soutěž.
Upozorňujeme, že pro kategorii PS12, která se započítává do PP OSH Tábor, bude přítomen komisař soutěže a
každé družstvo soutěžící v této kategorii je na vyžádání povinné předložit platné členské průkazy všech
závodníků (s fotografií a potvrzením o zaplacení příspěvků na rok 2016).

Kategorie PS12 - zařazena do PP OSH Tábor
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:
- požární stříkačka schváleného typu PS8 nebo PS12 až do skupiny podle velikosti čerpadla PS16 nebo
s čerpadlem do velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028-1 bez viditelných úprav s klasickým tlumičem výfuku
(čtyřsvod není povolen) 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, savice musí být sešroubovány
- 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
Soutěž v požárním útoku proběhne dle pravidel Táborské hasičské ligy pro rok 2016:
- 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 (čtyřsvod povolen), ejektory nejsou povoleny, není povolena
jakákoliv úprava nádrže či horní části stroje pro lepší držení savic, klíč na volno se povoluje
- 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, savice nemusí být sešroubovány
- 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

