ZALOŽENO 10. 12. 1896

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA HASIČSKOU SOUTĚŽ

O POHÁR SDH BEZDĚČÍN
KATEGORIE MLADÍ HASIČI
DATUM: neděle 17. 9. 2017
MÍSTO: BEZDĚČÍN
Kontakt: Jan Čížek, tel.: 773 455 350, e-mail: honza.cizek@centrum.cz
www.facebook.com/hasicibezdecin

PROGRAM DNE:
8:30 - 9:15 prezence družstev mladých hasičů
9:30 - nástup družstev mladých hasičů a zahájení soutěže
12:00 - vyhlášení výsledků soutěže mladých hasičů

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE MH
Hasičská soutěž bude probíhat v areálu, kde je zajištěno parkování, posezení, občerstvení a WC.
Povrch sportoviště je travnatý, základna betonová, plato dřevěné.
Startovné se neplatí.
Měření elektronickou časomírou. V případě poruchy časomíry bude měřeno stopkami, proběhlé útoky se
budou opakovat.
Kategorie přípravka bude měřena na výstřik z v pořadí druhé proudnice.
Podání protestu max. do 10 minut po skončení posledního útoku dané kategorie, kauce 500,- Kč.
Čas přípravy na základně 5 minut od položení stroje na plato, čas položení prvního kusu vybavení není
rozhodující. Přípravka a Mladší žáci - povolena pomoc dvou dospělých osob při přípravě.
Všichni členové závodního družstva budou mít předepsanou výstroj (oblečení, dlouhé rukávy a kalhoty
zakrývající kotníky, helmy, sportovní obuv - kopačky a tretry jsou zakázané; hlavní rozhodčí může v případě
teplého počasí povolit letní úpravu, pak se připouštějí dresy a trika s krátkým rukávem zakrývající ramena - ne
tílka!).

Komunikovat s hlavním rozhodčím má právo pouze vedoucí družstva a to s odpovídající úctou a slušností,
nebude tolerováno pokřikování na rozhodčí od vedoucích družstev či samotných závodníků či komentování
jejich výkonů apod. Toto všechno povede k okamžitému vyloučení všech družstev daného sboru ze soutěže!

V době od 8:30 do 12:00 platí zákaz prodeje a konzumace alkoholických nápojů a zákaz kouření a
prodej tabákových výrobků v celém areálu!
Respektujeme platné zákony ČR, tato akce je určena výhradně pro děti!

Pravidla soutěže v požárním útoku – mladí hasiči:
Požární útok bude proveden dle Směrnice hry Plamen (2016) včetně dodatků a s následujícími úpravami:
- vlastní PS schváleného typu bez viditelných úprav 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
- stroj musí mít funkční sání a tlumič výfuku (svody nejsou povoleny)
- přetlakový ventil nastavený na 0,3 MPa (dodá pořadatel)
- povolen savicový nástavec
- pojistky na hadicích a rozdělovači jsou 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!
- možnost zapůjčení dvou závodníků z jiného družstva v dané kategorii, bude zapsáno na přihlášce

Kategorie: dle pravidel dohodnutých na OORM 6. 9. 2016 – platí pro celý ročník 2016 - 2017:
přípravka 3 - 6 let - narozeni od 1.9.2010, 2011, 2012, 2013, max. 2 děti narozené od 1.1. 2010 do 31.8.2010
mladší 6 - 11 let - narozeni od 1.9.2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a děti narozené do 31.8.2010
starší 11 - 15 let- 1.9.2001, 2002, 2003, 2004 a děti narozené do 31.8.2005, ročník 2001 a starší musí být žáci
ZŠ

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU
MLADÝCH HASIČŮ
Přihlašuji: ……………………………………………………................................... (organizace SDH)

kategorie Mladí hasiči:

PŘÍPRAVKA

MLADŠÍ

STARŠÍ

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

na soutěž:

O pohár SDH Bezděčín

datum: 17. 9. 2017

k plnění disciplíny požární útok dle předem známých podmínek a pravidel.
Příjmení a jméno závodníka

Datum narození a třída

1.

post v disciplíně
požární útok
koš

zapůjčen z:

2.

náběr/koš

zapůjčen z:

3.
stroj
zapůjčen z:

4.

béčka

zapůjčen z:

5.

rozdělovač

zapůjčen z:

6.

pravý proud

zapůjčen z:

7.

levý proud

zapůjčen z:
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, v pravidlech hry Plamen a propozicích
soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na
přihlášce a s pořízením fotografických či audiovizuálních záznamů, 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 apod.

Vedoucí družstva: .......................................………………………........ tel.: ……………………………………………………

V ................................................. dne .................................. ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

