Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni
a
OSH Tábor
za podpory starosty města Bechyně a
Oranžového roku Skupiny ČEZ pořádá dne 6. května 2017

OSLAVY SVÁTKU SVATÉHO FLORIÁNA
PATRONA HASIČŮ
V rámci akce proběhne XVII. ročník soutěží družstev v požárním útoku
O putovní pohár starosty města Bechyně
a XII. ročník soutěže
o putovní pohár OSH Tábor – série šesti kol – první kolo (muži, ženy)
a
IV. 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.
Po celý slavnostní den bude zajištěno občerstvení

Tuto akci podporuje Skupina ČEZ - ORANŽOVÝ ROK 2017 V BECHYNI

Propozice soutěže v PÚ kategorie muži a ženy
místo konání: Městský stadion Bechyně. Časový harmonogram viz. pozvánka. Soutěž se započítává do „Poháru
starosty OSH Tábor“.
Soutěž v požárním útoku se bude konat dle pravidel PS v kategorii:
ženy 2B
muži 3B
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 (mohou být 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. 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. Na základně mezi spojkami hadic projde arch papíru. Koš našroubován před ponořením do
kádě, sací vedení rozebrat až na pokyn rozhodčího. Koš musí být opatřen ozuby pro použití klíče.
Před a během soutěže nesmí být soutěžícím podáván alkohol. Družstvo nebude připuštěno do soutěže, pokud se
nedostaví na soutěž do zahájení prvního požárního útoku. Na soutěž bude delegován komisař soutěže. Komisař má
právo upravit výrok rozhodčího, pokud jej shledá v rozporu s pravidly (viz. Pravidla soutěže O pohár starosty OSH
Tábor).
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 dodá pořadatel. Start
výstřelem z pistole nebo praporkem, povrch dráhy - trávník. 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
Soutěže se může zúčastnit každé družstvo, které se přihlásí do 1. května 2017 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.
Ostatní dotazy zodpoví velitel soutěže – Luboš Klobása, tel. 724 410 635.

Luboš Klobása velitel SDH Bechyně a soutěže
Alois Pazdera starosta OSH Tábor
Jan Pazdera starosta SDH Bechyně

