SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín
Svárov 1082
755 01 Vsetín
tel. 571 165 655, 778 870 155
Email: kancelar@osh-vsetin.cz; www.osh-vsetin.cz

Propozice soutěže PS OSH Vsetín
kategorie muži nad 35 let v PÚ
Termín konání:

16. července 2022

Zahájení:

09:00 hodin

Místo konání:

Hasičské cvičiště - Babice

Pořadatel:

OSH Vsetín ve spolupráci s SDH Babice

Štáb soutěže:

náměstek starosty OSH – Jaroslav Stieber
velitel soutěže - Svatopluk Divin
zdravotní služba – Okresní odborná rada represe při OSH Vsetín
hospodář OSH - Blanka Šochová

Pracovníci soutěže:

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí požární útok:

Časový průběh soutěže:

09:00 - 09:30 hod.
09:30 - 09:45 hod.
09:45 - 14:00 hod.
14:00 - 14:30 hod.

Vladimír Gába
Josef Pavlín

- prezentace, kontrola přihlášek a čl. průkazů
- nástup a zahájení
porada rozhodčích a velitelů družstev
- plnění disciplíny
- vyhodnocení - závěr

Doprava:

Vozidly PO v souladu s platnými předpisy.

Strava:

Družstva (soutěžící, trenéři, řidiči) dle přihlášky do soutěže, rozhodčí,
štáb a hosté obdrží stravu, kterou zajistí OSH Vsetín.
Bude zajištěn prodej občerstvení v místě konání. Zajistí - SDH Babice.

Občerstvení:

Organizační informace:
Účast v soutěži:

Na základě přihlášky zaslané na OSH Vsetín do 10. 07. 2022 a předložení
platných členských průkazů.
Vyplněnou přihlášku (podepsanou starostou SDH a otiskem razítka SDH)
odešlete na OSH Vsetín. Lze zaslat e-mailem na adresu:kancelar@osh-vsetin.cz.
Soutěžní družstvo sestává ze 7 závodníků, kteří dovršili v kalendářním
roce 2022 věk 35 let.
Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže v jednotném ustrojení, nastoupí celé
družstvo jednotně, opasek + přilba.
Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné
prostředky, odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských soutěží, jsou
řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
Za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá ten, kdo je
na soutěž dodal.
Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud
nebudou předány do úschovy pořadateli soutěže.
Závodník přihlášený do soutěže bude označen identifikačním náramkem na ruce,
kterým bude označen při prezenci. Náramek bude použit po celou dobu soutěže a je
nepřenosný. V případě ztráty či porušení náramku nebude závodníkovi umožněn start.

Technická ustanovení:
Soutěž bude provedena dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží.
„Pravidel požárního sportu“ a „Technickou přílohu pravidel požárního sportu“
vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018.
Kategorie:
Muži – nad 35 let rozhodující je věk v kalendářním roce 2022.
Disciplína:
a) Požární útok – 2 pokusy / travnatý povrch.
Přenosná motorová stříkačka PS 12 vlastní s funkčními klouby a funkční klapkou – nastartovaná.
Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu. Libovolné výfukové potrubí musí procházet
vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě.
Sklopné terče.
Značky pro plnění disciplíny se smí instalovat na dráhu až v době přípravy a provedení pokusu.
Po skončení pokusu se musí značky z dráhy odstranit.
Podání protestu:
Při každém podání protestu a odvolání bude složena kauce v hotovosti ve výši 500,- Kč.
Protest se podává ústně:
Rozhodčímu disciplíny.
Písemné odvolání:
Hlavnímu rozhodčímu.

Svatopluk Divín v. r.
vedoucí OORR

Jaromír Polanský v. r.
starosta OSH

