OBEC VELKÁ NAD VELIČKOU
A
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VELKÁ NAD VELIČKOU
si Vás dovolují pozvat na 16. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku

„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“
která se koná v neděli 26. srpna 2012 na náměstí ve Velké nad Veličkou.
Soutěž je zařazena do požární GRAND PRIX okresu Hodonín.
Program soutěže: 12.30 hod.- příjezd a prezentace soutěžních družstev
12.45 hod.- nástup jednotek, porada velitelů
13.00 hod.- zahájení soutěže
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne cca 15 min. po ukončení soutěže.
Soutěží se v kategorii – muži, ženy, dorostenci.
Organizační propozice:
- soutěží se dle pravidel požárního sportu a pravidel GP okresu Hodonín
- dorostenci věková kategorie dle Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH
ČMS na 2B,kontrola průkazek před startem
- pravidla kategorie dorost na www.hasicivelka.cz
- do soutěže bude přijato družstvo které se přihlásí nejpozději do zahájení
posledního útoku v dané kategorii
- pořadí na startu družstev určí pořadatel
- každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí
- veškeré nářadí se používá vlastní
- náklady na stravování a cestovné si hradí každé družstvo ze svých prostředků
- občerstvení bude zajištěno v prostoru soutěže
- startovné za jedno družstvo činí 100,- kč a bude hrazeno při prezentaci
- družstva na předních místech obdrží věcné a finanční odměny
- vítězné družstvo obdrží putovní pohár, který je majetkem SDH Velká nad
Veličkou. Držitel putovního poháru je povinen tento pohár před konáním dalšího
ročníku soutěže nepoškozený vrátit pořadateli.
Nářadí pro požární útok: 1 ks Ps-12, 2 ks savice 2,5 m se šroubením průměr
110 mm, 1 ks sací koš s funkční klapkou,1 ks rozdělovač, 3 ks. hadice B (2 ks.
hadice B ženy a dorostenci) min. šířka 100 mm, 4 ks hadic C min. šířka 65mm, 2
ks proudnice C, podložka pod savici s max. výškou 10 mm.

Možnost rezervace startovního pořadí na www.firesport.cz nebo
telefonicky na tel.: 607665134
_______________
Pavel Tomčala
Velitel SDH
tel.604259136

____________
Martin Lipár
Starosta SDH
tel.737720314

Pravidla pro kategorii dorostu při závodě „O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“
1.

Soutěže se může zúčastnit sedmičlenné družstvo dorostenců a dorostenek ve věku 14-18 let.
Pro stanovení věku je rozhodující den zahájení daného ročníku soutěže, tj. 1.9.2011. Tento
den všichni soutěžící musí mít 14 let a nesmí dovršit 18 let. Družstvo může být doplněno max.
2 členy ve věku 13 let ( tito členové musí při prezenci předložit písemný souhlas rodičů).

2. Soutěž bude probíhat v kategorii dorostenců. Pokud bude startovat smíšené družstvo bude
hodnoceno společně s kategorií dorostenců.
3.

Kategorie dorostu bude mít dráhu rozměřenou na 2B.

4. Provedení, soutěžní materiál a hodnocení bude shodné s pravidly GP okresu Hodonín mimo
níže uvedených bodů
4.1. Použití přetlakového ventilu je povinné pro všechna soutěžní družstva dorostu. Nastavení
přetlakového ventilu bude na 1,2Mpa.
4.2. Na přípravné základně bude provedena prezence dle bodu 1. Vedoucí družstva odevzdá
rozhodčímu písemný seznam soutěžících, jejich průkazy SH ČMS a doklady totožnosti
(občanský průkaz, nebo cestovní pas) ke kontrole. Soutěžící mladší 14 let, dle bodu 1. také
písemný souhlas rodičů.
4.3. Soutěžní družstvo může být tvořeno libovolným počtem soutěžících, kteří již cvičili v kategorii
mužů či žen a kteří splňují podmínky bodu 1. mohou být z různých sborů a nebude to
považováno za přestup.
5.

Družstva na předních místech obdrží poháry

