pořádá

VII. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE
O PUTOVNÍ POHÁR SDH MÍSTEK – BAHNO

Datum konání:

10.7.2021

Místo:
Prezentace:
Začátek:
Disciplína:

v areálu hasičské zbrojnice SDH Místek-Bahno
13:00 – 13:30
13:45 po nástupu družstev
požární útok dle vlastních pravidel,
kategorie muži, ženy
Startovní pořadí:
dle příjezdu nebo po telefonické domluvě
Startovné:
100,- Kč za družstvo
Charakteristika tratě: základna dřevěná 2X2 m,
okolí základny vydlážděno až ke kádi
přírodní tráva
terče sklápěcí
časomíra elektronická
Další informace:
- jednotný úbor, přilba, opasek
- příprava na základně 5 min
- za družstvo žen může soutěžit 1 muž po sací vedení včetně stroje (je brán jako
půjčený závodník)
- můžou být půjčení 2 závodníci, kteří poběží v domácích dresech
- savice se na základně můžou dotýkat země
- vzdálenost koncovek hadic na průchod papíru
- sací koš musí být našroubován po vynoření
- sací vedení musí být sešroubováno.
OCENĚNÍ:

MUŽI

1. místo: Pohár + Putovní pohár
2. místo: Pohár
3. místo: Pohár

Starosta
Krejčí Radim
tel: 739 640 946
www.sdhbahno.cz

ŽENY
1. místo: Pohár + Putovní pohár
2. místo: Pohár
3. místo: Pohár

Propozice soutěže
Požární útok: 1 ks přenosná motorová stříkačka, 2 ks savice 110x2,5m, sací koš, 2 ks
hadice B (min.19m), rozdělovač, 4 ks hadice C (min 19m), 2 klíče na spojení, 2 ks proudnice C.

Provedení útoku: K soutěži se připraví družstvo o počtu maximálně 7 členů. Po
odstartování se provede klasický požární útok, při čemž na Levém proudu po roztažení 1. „C“
hadice se provede sestřik sklopného terče a poté se vedení prodlouží o další „C“ hadici a
sestřikne terč elektronický. Pravý proud musí protáhnout hadici pod nízkou překážkou , poté až
závodník zapojí proudnici. Závodník musí překážku překonat.
Neplatný pokus je když: nezavodnění čerpadla do 60 sekund, překročení čáry výstřiku i při
přepoji, nedojde ke sražení terčů, nebo dojde ke sražení terče jiným proudem, nepřekoná
závodník překážku.

Družstva soutěží na vlastní nebezpečí
Vyhlášení výsledků do 30 minut od ukončení soutěže.
Občerstvení zajištěno.

Starosta
Krejčí Radim
tel: 739 640 946
www.sdhbahno.cz

