Propozice soutěže v požárním útoku

„O putovní pohár SDH Jíloviště“
Soutěž bude probíhat dle pravidel požárního sportu vydaných GŘ HZS 1.5.2007
Datum konání soutěže: 16.8.2014
Z organizačních důvodů prosíme přihlášky posílat do 29.7.2014, a nebo dle dohody se starostou SDH
Jíloviště (pan Petřík st. tel. 602 583 992 nebo na emailu hasici.jiloviste@seznam.cz)
Kategorie: muži, ženy
Místo konání soutěže: Tréninkové hřiště SDH Jíloviště (pod areálem TJ Jíloviště)
Sraz družstev a prezence: od 9:00 do 9:30 hod.
Porada vedoucích družstev a losování startovních čísel: v 9:30 hod.
Nástup soutěžních družstev: v 9:45 hod.
Zahájení soutěže: v 10:00 hod.
Hlavní rozhodčí soutěže: Miroslav Petřík st.
Velitel soutěže: Jiří Michel
Zdravotník: Vlasta Pospíšilová
Občerstvení: zajištěno v místě konání soutěže

Startovné: 150,- Kč za každé družstvo
Účast v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit jen ta družstva, jejichž SDH jsou registrována ve SH ČMS, po předložení
členských průkazů a s řádně vyplněnou přihláškou.
Soutěže se mohou zúčastnit i družstva smíšená.

Nářadí na požární útok
1ks motorová stříkačka PS 12
2ks savic 2,5/110
1ks sací koš 110 mm s funkční zpětnou klapkou
1ks rozdělovač s kulovým nebo vřetenovým uzávěrem
2ks hadice B75 s plochou min. 113 mm
4ks hadice C52 s plochou min. 79 mm
2ks proudnice C s průměrem výstřikové hubice 12,5 mm
3ks hákový klíč
Soutěž bude provedena bez přetlakového ventilu.

Nářadí potřebné k provedení disciplín bude mít každé družstvo vlastní. V případě, že si soutěžní
družstvo soutěžní nářadí zapůjčí od jiného družstva a v průběhu výkonu disciplíny dojde na nářadí
k závadě, bude nářadí jako jeho vlastní. Časomíra - elektronická, terče – nástřikové, kontrolní měření
– 3 časy stopkami.

Oděv, obuv a osobní výstroj
Soutěžní družstvo nastoupí při nástupu v kompletním pracovním stejnokroji PS II, včetně
pracovní/zásahové obuvi a čepice nebo v oděvu sportovním. Ústroj v soutěžním družstvu bude
jednotná.

Hodnocení soutěže
Každé družstvo absolvuje dva pokusy, jejichž časy budou sečteny do celkového pořadí. V případě
větší účasti soutěžních družstev si pořadatel vyhrazuje právo na snížení počtu pokusů ze dvou na
jeden. Konečné stanovisko bude projednáno na poradě vedoucích družstev před zahájením soutěže.

Předání cen
Ceny budou předány zástupcům soutěžních družstev při závěrečném nástupu a vyhlášení výsledků
soutěže. Vítězným družstvům v kategoriích muži, ženy bude předán putovní pohrát SDH Jíloviště
oproti potvrzení o převzetí. Aby bylo možné provést předání/převzetí putovního poháru a eventuálně
potvrzení přihlášky, bylo by vhodné mít sebou razítko SDH.

V Jílovišti dne 7.7.2014

Miroslav Petřík st.
starost SDH

Jiří Michel
velitel SDH

