SHČMS Sbor dobrovolných hasičů
Lhota u Vsetína
Vás srdečně zve na 7. ročník

MEMORIÁLU ONDRY ZEZULY O PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTKY OBCE
Datum:
Místo konání:
Kategorie:
Disciplína:
Startovné:
Časový plán:

29. 6. 2019
Fotbalové hřiště ve Lhotě u Vsetína
Muži, ženy, veteráni
Požární útok dle pravidel požárního sportu
s místními úpravami
200,- za družstvo
16:00 – 16:30 příjezd a prezentace mužstev
16:45
porada velitelů
17:00
zahájení soutěže

Těšíme se na Vaši účast
V případě Vaší účasti na soutěži prosíme o zaslání přihlášky na e-mail
sdhlhotauvsetina@seznam.cz nebo na tel. velitele SDH

Kontaktní osoba: Michal Lukáš, velitel SDH, 724 575 976

Organizační připomínky a místní úpravy soutěže:
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každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí
každé družstvo musí vyplnit přihlášku do soutěže a na žádost pořadatele předloží
průkazky soutěžících
požární útok podle Směrnic hasičských soutěží
povrch trati je travnatý, kolem základny a kádě bude použitý koberec
všechny kategorie na 2 ks hadic B a 4 C, šířka hadic libovolná, délka min. 19 m,
savice se může dotýkat země
časomíra elektronická, terče sklopné, srážení skrz otvor průměr 50mm, startování
pomocí pistole
startovné za družstvo bude hrazeno na místě při prezenci, kde odevzdá i přihlášku
do soutěže
nejrychlejší družstvo obdrží putovní pohár
putovní pohár zůstává majetkem obce Lhota u Vsetína a musí být vždy před
zahájením dalšího ročníku vrácen v nepoškozeném stavu
do soutěže budou přijata družstva, která přijedou i během konání soutěže, před
ukončením útoku posledního družstva
družstvo žen může mít na pozici strojníka muže
družstvo si může zapůjčit max. 2 soutěžící z jiného družstva, ti musí být v dresech
svého družstva
ústroj PSII nebo sportovní oděv (zcela zakrytá stehna a lýtka, triko s dlouhým nebo
s krátkým rukávem, dres zastrčen v kalhotách), lehký opasek, ochranná přilba
schváleného typu, obuv sportovní nebo zásahová (max. hloubka výstupků 5mm,
připouští se tretry s hřeby o max. délce 9mm, kopačky se nepřipouští)
neprodleně po ukončení útoku si zástupce družstva přijde zkontrolovat výsledný
čas, na pozdější reklamace nebude brán zřetel
pořadatel není zodpovědný za odložené věci
při soutěži nebude použit přetlakový ventil
vyhodnocení soutěže proběhne do 30 minut od ukončení posledního útoku
pohár obdrží 3 nejrychlejší družstva v každé kategorii a oceněn bude i nejrychlejší
proudař
pokud na vyhodnocení nebude aspoň jeden zástupce družstva, propadají ceny
pořadateli
účastí na soutěži každý soutěžící souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamu
pořadatelem i ostatními účastníky, tyto mohou být použity výhradně pro
prezentaci soutěže

