SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Křepice ve spolupráci s Obecním úřadem
Křepice si Vás dovoluje pozvat na

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
O POHÁR STAROSTY OBCE

Směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011
Termín konání:
Místo konání:
Prezentace:
Startovné:
Přihlášení:

sobota 27. května 2017
fotbalové hřiště
od 15:30 do 16 hod.
200,- Kč za jedno přihlášené družstvo
tel. 607 777 115, nebo emailem na xcaha@seznam.cz nejpozději do 24.5.2017

PROGRAM:
1) Přivítání družstev – nástup
2) Seznámení s průběhem soutěže
3) Vlastní soutěž
4) Vyhodnocení soutěže
5) Závěr
PRAVIDLA:
━ soutěž je vypsaná pro kategorie mužů i žen,
━ dotykové terče, elektronická časomíra se startovní optozávorou,
━ káď se během pokusu nedoplňuje, obsah je cca 1 000ℓ,
━ nářadí a stroj vlastní
━ povoleny sportovní hadice (tzv. „střeva“) 2xB65 a 4xC42 s plošnou šířkou min. 100 a 65mm,
━ jsou povolené sportovní a upravené PPS12,
━ bez omezovače výstupního tlaku,
━ možnost nastartování motorové požární stříkačky před provedením pokusu,
━ délka přípravy na základně je max. 5 minut,
━ příprava hadic na základně tzv. „na gumy“,
━ požární útok bude proveden ve dvou pokusech a do hodnocení se bude počítat lepší čas,
━ oděv jednotný – přesahující kolena, povinné helmy (splňující potřebné ČSN), opasky povinné nejsou, jsou
dovolena trička s krátkým rukávem,
━ obuv pracovní nebo sportovní (ale ne kopačky),
━ ostatní dle směrnic hasičských sportovních soutěží,
━ startovní pořadí dle přihlašování při příjezdu, domácí družstvo má ale právo volby startovního pořadí,
━ velitelé družstev odpovídají za to, že jsou v jeho soutěžním družstvu jen řádní členové SH ČMS starší
16. let (se zaplacenými členskými příspěvky)
━ soutěž není pojištěna (ale soutěž je řádně nahlášená na OSH, a proto se na ni vztahuje hromadné pojištění
č. 000-0792-083 pro všechny řádné členy SH ČMS),
━ pravidla budou ještě upřesněna po nástupu na poradě velitelů.
Občerstvení po dobu soutěže zajištěno – domácí uzené, uzená cigára, točená 11° „Kozlík“.
Všechna místa jsou pohárová.

