SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LOM
pořádá 3. ročník hasičské soutěže v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE LOM
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OSH PRO MH
Od 8:00 Děti: přípravka, mladší, starší
Od 18:30 Dospělí: muži, ženy, veteráni
Propozice Žáci:
-

místo konání:
datum konání:
prezence
nástup a porada vedoucích
začátek soutěže

fotbalové hřiště Lom (okres Tábor)
sobota 4. 8. 2018
8:00 - 8:30 hod
8:45 hod
9:00 hod

Prosíme o nahlášení týmů do 27. 7. 2018 na tel: 775 163 853 (Vlastimil Metelec) nebo na
e-mail: sdh-lom@email.cz
Kategorie:
- Přípravka bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2011, 2012, 2011, 2013, 2014,
v soutěžním družstvu smějí být maximálně 2 soutěžící narozeni od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2011
- Mladší žáci 6-11 let, bez rozlišení pohlaví - narozeni od 1. 9. 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 a děti narozené do 31. 8. 2011
- Starší žáci 11-15 let, bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2002, 2003, 2004, 2005,
úprava pro ročník 2002 jen pokud jsou žáky ZŠ
Startovní pořadí:
- dle přihlášení
Technické podmínky:
- terče sklopné (elektronická časomíra SDH Lom)
- povrch travnatý, základna upravená (zpevněná kobercem)
- START bude na dvě základny, káď se během útoku nedoplňuje
Pravidla:
- dle pravidel směrnice hry Plamen platnými od 1. 9. 2004 s dodatky a úpravami níže
uvedenými
- doba přípravy na základně max. 5minut (u kategorie Přípravka a Mladší žáci je povolena
pomoc až 2 dospělých osob pro urychlení přípravy)
- u starších žáků nesmí pomáhat žádná dospělá osoba s přípravou materiálu na základně
(jediná pomoc vedoucích je možná s přetlakovým ventilem)

- za správné namontování přetlakového ventilu si vždy zodpovídá jednotlivé družstvo)
- u přípravky je povoleno dospělé osobě pouze při pomoci zvednutí savice a ponoření do kádě
jiná technická pomoc není přípustná.
- přípravka bude měřena třemi stopkami na výstřik.
- nástavce na savice povoleny
- 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. 4svody nejsou povoleny. Motorovou
stříkačku je možno po předchozí domluvě zapůjčit (bude bráno jako použití vlastního stroje
nikoliv stroj dodaný pořadatelem).
- Je možno zapůjčení dvou členů/členek do jiného družstva.
Občerstvení zajištěno na místě
Kontakt:
Vlastimil Metelec 775 163 853 , sdh-lom@seznam.cz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O putovní pohár starosty obce Lom
Kategorie: muži
ženy
veteráni 35+
všechny kategorie běží na 2B
fotbalové hřiště Lom (okres Tábor)
4. 8. 2018
18:30 prezence
(bude přihlédnuto k ukončení THL v Řepči)

Pravidla:
- dle pravidel THL (Táborské hasičské ligy)
- možnost zapůjčení dvou závodníků
Startovné:
- muži, ženy 200,- Kč
- veteráni 100,- Kč
Rezervace startovního pořadí:

19:30 – začátek soutěže

Technické podmínky:
- terče sklopné (el. časomíra SDH Lom)
- povrch travnatý, základna upravená
zpevněná kobercem
- trať bude osvětlena
- káď se během útoku nedoplňuje
- soutěž není pojištěna

Facebook:
O putovní pohár starosty
obce Lom
tel: 724989619
Tomáš Novák
Prosíme o nahlášení týmů do 27. 7. 2018
Ostatní:
- po skončení soutěže se koná zábava
- možnost přespání na hřišti ve stanu

