Dovolujeme si Vás pozvat na 11. ročník hasičské soutěže

O POHÁR SDH PŘEHOŘOV
aneb „přehořovský kopeček“
Datum: Sobota 31. 8. 2019
Prezentace: 12:15 – 12:45
Porada vedoucích: 12:45 – 13:00
Začátek: 13:00
Startovné: 200,- Kč, děti zdarma
Kategorie: PS 12 muži – ženy – děti,
hasičská pivní/limo štafeta (dle časového průběhu soutěže)
Pravidla útok:

- povoleny jsou pouze PS 12 schváleného typu bez
úprav!!!
- každé družstvo si přiveze vlastní PS 12
- může se nabírat do savic
- káď není během pokusu doplňována
- 2B a 4C hadice (úzké hadice nejsou povoleny!)
- celé družstvo absolvuje pokus v ochranné přilbě
- pro děti přetlakový ventil – zajistí pořadatel
- časomíra elektronická
- ostatní pravidla dle pravidel požárního sportu, děti
dle směrnice Plamen

Vyplněné přihlášky do 29. 8. 2019
email: hasiciprehorov@centrum.cz
popř. tel.: 775 246 642

Přihlášky obdržíte na email, nebo budou ke stažení na stránkách OSH
Tábor: www.oshtabor.cz. Hlavně u dětských družstev je třeba
nezapomenout vyplnit veškeré údaje včetně razítka.
Doplnění k provedení disciplín:
Požární útok bude na dvě základny. Jedna dráha pro dospělé a druhá
pro děti. Střídání bude vždy: jedno dospělé, jedno dětské, jedno dospělé,
jedno dětské....... Až děti odběhnou, celá soutěž se přeruší a bude
vyhlášena dětská kategorie (je to pro děti, aby nemusely celý den čekat,
až odběhnou dospělí). Dále se bude pokračovat v soutěži. Co se týče
dětí, tak pokud je děcku již 15let a na střední školu nastupuje až od
pondělí 2. září, tak může na naší soutěži ještě startovat za dětské
družstvo.
Časté dotazy ke strojům PS 12:
Přátelé hasiči. Množí se dotazy na povolené stříkačky na naší soutěži.
Naším záměrem od počátku této soutěže je udělat soutěž pro sbory co
mají opravdu PS12 bez úprav. To znamená NE žádné osmnáctky,
dvoulitry apod. Však pro takové stroje tady máme např. Táborskou
hasičskou ligu, Extraligu apod. Nikdo neříká, že takovéto sbory u nás
nechceme vidět, ba naopak, dokonce k nám i někteří jezdí, ale opravdu s
PS12. Přece není umění, porazit s dvoulitrovým motorem sbory s
klasickou PS12tkou. Takže prosím všechny SDH dopředu, aby přijely s
čistým svědomím a klasickou PS12. Předejdeme tak zbytečným
dohadům. Pokud někdo dorazí se silnou stříkačkou, tak buďto poběží
mimo soutěž, nebo si samozřejmě může po dohodě zapůjčit stroj od
jiného družstva. Děkujeme všem za pochopení.

Upřesnění místa soutěže. Pro ty, kteří u nás ještě nebyli, nebo
zapomněli. Vše se koná na hřišti pod kostelem sv. Anny...
Viz. červený bod na mapě.
GPS: 49.2525622N, 14.7620242E

