SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů

Tylovice
Vás srdečně zve na

7. ročník hasičské soutěže

O pohár starosty města Rožnova pod Radhoštěm
IX. kolo

Valašské hasičské ligy v požárním útoku
Datum:
Místo konání:

18. 8. 2018
městský park – u rybníčku za společenským domem v Rožnově p. R.

Program soutěže:
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30

příjezd a prezentace soutěžních družstev
nástup soutěžních družstev a porada velitelů
ukázka požárního útoku dětí
start prvního družstva

Kategorie:
Muži, ženy, muži nad 35 let – všechny kategorie na 2B

Organizace soutěže:
soutěž proběhne dle platné „Směrnice hasičských soutěží“ vydané SH ČMS s odlišnostmi Valašské hasičské ligy
v požárním útoku pro rok 2018 – výpis z pravidel viz zadní strana pozvánky, kompletní pravidla VHL pro rok 2018
jsou ke stažení na stránce: www.vhl.firesport.eu
povrch – asfaltová živice, v prostoru kádě okobercovaná travnatá plocha
čas měřen elektronickou časomírou – dva časy, sklopné terče
startovné 200 Kč za jedno družstvo
startovné musí být zaplaceno min. 30 min před startem družstva (platí pro prvních 10 družstev)
přihlásit se do soutěže je možné nejpozději do startu posledního družstva startovní listiny

Ceny pro družstva na předních místech:
Muži:

Ženy:

Muži nad 35 let:

1. místo – pohár + 1200 Kč
1. místo – pohár + 1200 Kč
1. místo – pohár + 600 Kč
2. místo – pohár + 1000 Kč
2. místo – pohár + 1000 Kč
2. místo – pohár + 400 Kč
3. místo – pohár + 800 Kč
3. místo – pohár + 800 Kč
3. místo – pohár + 200 Kč
4. místo – 600 Kč
4. místo – 600 Kč
5. místo – 400 Kč
5. místo – 400 Kč
6. místo – 200 Kč
6. místo – 200 Kč
V kategoriích muži a ženy budou navíc oceněni nejlepší proudaři!
Rezervace:

od 4. 8. 2017 14:00 na webu www.vhl.firesport.eu nebo pomocí níže uvedeného kontaktu

Informace:

Stanislav Gajdůšek, tel. +420 737 350 991, sdhtylovice@gmail.com

Bohaté občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.

Výpis z pravidel
start bez použití přetlakového ventilu – pouze na vlastní nebezpečí
hadice B65 – min. šířka 100 mm a C42 – min. šířka 65 mm.
průměr výstřikové trubice 12,4 až 13,0 mm – při kontrole proudnic si kalibr vkládá sám proudař (-ka),
popř. velitel družstva. Proudnice se může dotýkat země.
podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.
příprava na základně max. 4 minuty.
ozuby půlspojek nesmí být do sebe zasunuty – mezi ozuby půlspojek musí projít papír
bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa
připravte se…“, končí stanovený, limitní čas na přípravu (a to i před jeho naplněním). Po tomto povelu již
nelze provádět úpravy materiálu na základně ani za cenu „ulitého startu“.
požární přenosná stříkačka může být v době přípravy i startu nastartována, savice nemusí být
sešroubovány, čára sestřiku je nedotknutelná.
možnost zapůjčení max. 2 členů z jiného družstva za stanovený poplatek dle VHL. Půjčený člen musí běžet
v dresu mateřského sboru.
soutěžní družstvo zaplatí 50 Kč za každé půjčení, při zapůjčení dvou závodníků platí družstvo 100 Kč +
100 Kč. Zapůjčení závodníka (-ce) bude nahlášeno, zapsáno a zaplaceno při prezentaci.
v kategorii „muži nad 35 let“ mohou startovat max. 2 soutěžící mladší 35-ti let.
každé soutěžní družstvo má, v případě ulitého startu, možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud
nebyla chyba na straně startéra.
ihned po dokončení útoku bude provedena kontrola délky hadic, změřením minimálně jedné libovolné
hadice. Hadice označené rozhodčím ke kontrole délky přenesou na místo měření dva členové technické
čety.
protest se podává výhradně písemně na předepsaném formuláři do 10 minut po skončení vlastního
útoku a hlavnímu rozhodčímu soutěže. Při podání protestu bude vyžádána kauce 500 Kč.
k vyhodnocení soutěže se dostaví minimálně jeden zástupce družstva v dresu. Pokud, tak družstvo
neučiní, finanční i materiální odměna propadá pořadateli. Body do celkového hodnocení VHL se budou
počítat.
kompletní pravidla budou k nahlédnutí u pořadatele.
Každé přihlášené družstvo odevzdá při platbě startovného řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku
se soupiskou závodníků! V přihlášce budou vypsaní i půjčení závodníci!

