28. ROČNÍK
MEMORIÁLU LADISLAVA GURECKÉHO
A KARLA HOVJACKÉHO
Sbor dobrovolných hasičů Bystré Vás srdečně zve
na 28. ročník této soutěže, která je rovněž součástí
14. ročníku Beskydské ligy hasičských pohárových soutěží

Kdy:

2. června 2018 v 13:00 hodin, prezentace od 12:30,
soutěž se koná za každého počasí.

Kde:

Janovice – Bystré 548, areál „chaty Bystřanka“ (naproti has. zbrojnice).
49.5962475N, 18.4152411E

Kontakt:

Petr Nohel, tel. 606 137 413, nohel.petr@gmail.com
www.sdhbystre.cz , aktuální startovní pořadí na našem webu (Naše soutěž ->
Startovní pořadí). Rezervace mailem, případně telefonicky.

Startovné:

100,-

Hodnocení:

Kategorie muži / ženy / muži nad 35 let, putovní pohár, pohár, finanční
odměny. Putovní pohár je trvale majetkem SDH Bystré.

Směrnice k provedení požárního útoku:
-

Klasický útok z nadzemní nádrže, na 2B hadice a dva útočné proudy po 2C hadice. Povrch je
travnatý.

-

Terče sklopné s elektronickou časomírou.

-

Základní body dle pravidel BL viz www.beskydskaliga.info / pravidla kap. 4.4 .

-

Soutěžící se účastní soutěže na vlastní nebezpečí.

Nejen pro soutěžící:
V krásném areálu bude připraveno bohaté občerstvení. V případě příznivého počasí atrakce pro
děti. Po ukončení soutěže následuje zábava s DJ Zdenou.

Na Vaši účast se těší hasiči z Bystrého.

Parkování:
Hasičské automobily budou parkovány u chaty Bystřanky, na příjezdové cestě k chatě. Zbylá část
bude umístěna na zpevněné ploše před hasičskou zbrojnicí. Osobní automobily budou umístěny na
travnaté ploše za hasičskou zbrojnicí.

PŘÍLOHA - VÝTAH Z PRAVIDEL BL
Soutěžící
 Družstvo si může půjčit max. 2 závodníky z jiného týmu.
 Závodník může běžet na každé soutěži BL max. dvakrát a to v domovském dresu svého týmu. Toto
pravidlo se nevztahuje na „kategorii 35+“, která se z tohoto pohledu považuje za samostatnou soutěž.
 V družstvu žen může být půjčený jeden muž, ale jen na zadních pozicích /stroj, savice, koš/a to jen na
soutěžích, kde je umožněn počet členů v družstvu vyšších než sedm /např. Baška/. Tento muž je vždy
braný jako půjčený, ať je, či není součásti základu daného družstva. Pokud tedy, bude muž v ženském
týmu, může si toto družstvo půjčit už jen jednu závodnici. Muž může poté pomáhat i v předu.
 Za porušení výše uvedených podmínek, hrozí diskvalifikace jak týmu, za který člen běžel, tak svého
mateřského týmu.
Nářadí a jeho úprava na základně
 Mezi šroubením koše a savice musím projít měřicí přípravek max. šíře 1 mm.
 Mezi ozuby půlspojek musí projít měřicí přípravek max. šíře 1 mm.
 Savice pro náběr /košová/ se může dotýkat země.
 Žádné nářadí kromě savic nesmí přesahovat základnu. Savice však nesmí přesahovat základnu o více
než polovinu své délky. Toto pravidlo platí pro savice 2,5m.
 Hadice „B“ i „C“ musí mít minimální délku 19 m.
 V případě prasknutí hadice „B“ nebo „C“ znemožňující viditelně zakončení PÚ, může tým svůj pokus
opakovat. Toto se nevztahuje na svlečení hadice z hrdla, svlečení gumiček, ulomení zubu či obou zubů na
půl spojce hadice či úmyslné poškození těchto hadic.
 Při přípravě základny nesmí být použito žádných podpěrných prostředků (kamínky, gumičky, klacíky atd.)
Příprava na provedení útoku
 Čas na přípravu je na pořadateli a to 3, 4 nebo 5 minut. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, tak je
čas na přípravu 4 minuty.
 V případě že se závodníci opozdí s přípravou nářadí, nebo jsou sice nastoupení za startovní čárou, ale
nářadí není správně uloženo a stanovený čas je překročen, je družstvo diskvalifikováno.
 V případě že závodník je už za startovní čárou a jeho nářadí „vyšší silou“ spadne nebo nějak naruší
uspořádání nářadí na základně, může si je opravit, ale jen na pokyn rozhodčího a ve stanoveném čase.
Jestliže závodník požádal rozhodčího o opravu, ten mu to povolil, ale závodník se nestihl vrátit ve
stanoveném čase za startovní čáru, je družstvo diskvalifikováno za překročení času na přípravu základny.
 Družstvu, které sice stihlo připravit si základnu včas, ale nářadí spadlo, rozkutálelo apod. a nebylo mu
dovoleno si nářadí opravit, nemůže být potrestáno za špatnou přípravu (tedy může odstartovat pokus s
nářadím tak, jak leží). V případě, že savice ze stroje spadla na plynovou páku stroje tak, že hrozí
poškození stroje, může být bezprostředně tato savice a plynová páka upravena tak, aby nedošlo k
poškození stroje (i po uplynutí času na přípravu a bez povolení rozhodčího), ale nesmí být upravováno jiné
nářadí.
Požární útok a jeho ukončení
 Savice na stroj a zároveň savice mezi sebou nemusí být sešroubovány.
 Po ukončení útoku musí daný závodník na pokyn rozhodčího neprodleně vytáhnout košovou savici z
vodního zdroje, přičemž koš musí být na této savici našroubován. Pokud se zuje šroubení s košem ze
savice a toto nebude po skončení PÚ a vytažení z kádě na savici, bude tento pokus brán jako neplatný.
 Každý závodník musí použít k provedení PÚ opasek /lehký kožený nebo jiný používaný v požární ochraně
k zásahům/ a ochranou přilbu. Závodník musí dokončit útok v této předepsané výstroji.
 Pro provedení požárního útoku se nepřipouští použití kopaček.
 Proudnice se vždy může dotýkat země.
 Čára výstřiku je dotknutelná, ale při výstřiku vody z proudnice musí být závodník před čárou. Fyzicky
nebo nářadím se nesmí této čáry dotýkat, ale může tuto čáru přesahovat.
 Za nesportovní chování, nebo hlasité vulgární výroky může být družstvo ze soutěže diskvalifikováno.
Protesty
 Při porušení pravidel je možno podat písemný protest. Protesty lze podávat pouze proti poškození a
hodnocení vlastního družstva, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže. Protesty
podává zásadně vedoucí družstva, jehož týmu se poškození týká. Protest se podává zásadně písemně
hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo
hodnocení pokusu nebo, do 10 minut od ukončení posledního PÚ, týká-li se sporná otázka účasti jiného
soutěžícího v soutěži či výsledků soutěže. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu z kaucí 300,-. V případě

zamítnutí lze podat písemné odvolání k veliteli soutěže. Jestli je i zde odvolání zamítnuto, lze podat
dovolání k radě BL a to po složení kauce 1 000,-. V případě uznání protestu se kauce vrací. V případě
neuznání protestu propadají kauce do banku BL. Potvrzení o zaplacení vydá pořádající sbor ročníku BL a to
na příští soutěži.

