Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Tábor,
Kosova 2894, 390 02 Tábor. Telefon 724 268 038.
e-mail: oshtabor@tiscali.cz, www.oshtabor.cz

Organizační zajištění soutěže o Pohár starosty OSH Tábor
muži - ženy 2018:
1. Propozice soutěže:
Datum konání soutěže: 16.6.2018
Místo konání soutěže: Slapy - hřiště
Začátek soutěže: 13,00 hod
Porada VD+R.: 13,10 hod.
Nástup družstev: 13,00 hod.
Zahájení disciplín: 13,15 hod.
Velitel soutěže: Milan Jírovec
Hl.rozhodčí: Jiří Čihák
R.D. PÚ M: Petr Sedláček
R.D. PÚ Ž: Petr Sedláček
Předpokládaný konec, vyhodnocení: 17,00 hod.
Měření času bude prováděno elektronickou časomírou.
Disciplíny:
● Požární útok.
Požární útok:
1. Soutěžící: max. 7 soutěžících, min.5 soutěžících.
2. Základna: 2 x 2 m, 10 cm vysoká
3. Savice: 2, 5 m +/- 0,05m (nebo 1, 6 m 2 a 2 spojené, 4 m vzdálenost od
nádrže).
4. Sací koš: 110 mm s funkčním zpětným ventilem.
5. Rozdělovač: třícestný s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem.
6. Hadice C průměr 52 mm, délka min. 19 m, šířka ploché C min. 79 mm.
Hadice B průměr 75 mm min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113
mm.
7. Soutěž proběhne na 2 hadice B-75
8. Přetlakový ventil: nastavený na max. tlak 1, 2 MPa. (musí být přezkoušen
a pořízen plombou).
9. Terče: sklopné s otvorem o průměru 5 cm ve výšce 1,6 m nad zemí

10. Motorová stříkačka: vlastní bez úprav, musí mít funkční zpětnou klapku,
funkční uzávěry, nejméně 2,5 závitu na sacím hrdle.
11. Voda k požárnímu útoku: z kádě
12. Výstroj: soutěžící nastupují ke všem disciplínám v pracovním stejnokroji
II nebo ve sportovním oděvu, který se stává z dlouhých kalhot (zakrývá
stehna a lýtka), blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem nebo
odpovídající sportovní kombinéze. Při plnění kolektivní disciplíny celé
družstvo jednotný oděv. Obuv sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče –
tretry jsou povoleny.
13. Přilba: přilby musí splňovat podmínky pro ochranu hlavy dle přílohy č. 6.
14. Opasek: kožený min. 50 mm široký s kovovou přezkou nebo jiný, bez
karabin, používaný v požární ochraně k zásahům, pásek z PS II je
nepřípustný

Úrazové pojištění u HVP a.s.

Pojistná smlouva číslo: 0011-304-083(náhrada PS 0000-792-083)
Pojištění odpovědnosti u HVP a.s.

Pojistná smlouva číslo: 0014-424-018(náhrada PS 0000-792-083)
Za dodržování směrnice a pravidel požárního sportu odpovídají vedoucí
družstev, za průběh soutěže delegovaní rozhodčí.
Kontakt:Petr Sedláček 724610155
Milan Jírovec 777557107
Antonín Kleiner 732784960
V Slapech 22.5.2018

