Pravidla soutěže

“ Slovácko – Záhorácký pohár ”
v požárním útoku žen
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Soutěž je organizována pro nominované družstva žen okresů Hodonín, Skalica a
Senica. Níže uvedená pravidla soutěže „Slovácko – Záhorácký pohár“ byl projednaný a
schválený na společném zasedání zástupců pořádajících organizací,které se konalo ve
Skalici dne 4.9.2008.
Soutěž se koná po skončení soutěžních sezon v okresech. Do soutěže může vyslat
každý okres 5 družstev žen. Okresní organizace nominuje nejúspěšnější družstva žen
daného ročníku ve svém okrese. Okres, který soutěž organizuje, má právo da soutěže
přihlásit 6 té družstvo.
Uspořádající okresy soutěže, zabezpečují „Slovácko – Záhorácký pohár“ povinně
jednotlivé ve svém okrese v pořadí od roku 2008 Hodonín,r. 2009 Skalica, r. 2010
Senica, r. 2011 Hodonín…..
Požární útok je proveden podle platných směrnic „požárního sportu“ vydaných
Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR s dodatky uvedenými v těchto
pravidlech, případně propozicemi jednotlivých ročníků soutěže. Provádí se dva
pokusy požárního útoku, čas lepšího pokusu se započítává do celkového hodnocení.
Obě kola proběhnou ve stejném pořadí. Jako první startuje družstvo pořádajícího
okresu. Druhé startuje družstvo z okresu, který pořádá příští ročník tj. okres Skalica.
Jako třetí družstvo startuje z okresu, který pořádal soutěž loni.
Při prezenci se platí startovné ve výši 100,- CZK/4 € za každé družstvo. Vybrané finanční
prostředky budou použity na nákup cen za umístění 1. až 5. místo. Poháry za umístění
v jednotlivých ročnících zabezpečuje vždy pořádající okresní organizace. Prezence se musí
provést nejpozději 15 minut před startem prvního družstva. Je povoleno půjčit si jednoho
soutěžícího z druhého družstva.
Pořadatel soutěže je povinen zaslat na jednotlivé okresy nejpozději 14 dnů předem propozice
pro konání daného ročníku soutěže.
Pořádající organizace je povinna zabezpečit pro soutěž kvalifikované rozhodčí obeznámené
s pravidly soutěže
Náklady spojené s účastí na soutěž /doprava, strava/ si hradí zúčastněné družstvo z vlastních
prostředků.
Účast na soutěži je na vlastní nebezpečí!
Za putovní pohár je odpovědný poslední držitel – vítěz. V případě poškození a ztráty má
povinnost ho nahradit příslušná Okresní organizace.
Čas požárního útoku bude měřený elektrickou časomírou na dvě desetinná místa. Musí být
použité sklopné terče. V případě poruchy časomíry je pořadatel povinen do hodiny časomíru
opravit anebo zajistit náhradní. V případě použití náhradní časomíry soutěž se opakuje od
začátku. Při rovnosti časů rozhodne o pořadí čas druhého /horšího/ pokusu.

Technické podmínky
1. Požární stříkačka, která byla typově schválena pro používání v PO ČR anebo SR
s funkčními ventily a klapkou. Je zakázána kombinace různých typů požárních
stříkaček. Požární stříkačka může být před startem nastartovaná. Tuto skutečnost
nahlásí velitel družstva rozhodčímu při nástupu na start. Při útoku může být použitý
podle pravidel přetlakový ventil nastavený na maximální tlak 1,2Mpa/12atm/.
2. Základna má rozměry 2x2x0,1 m/ po dohodě může být výška základny snížena na 5
cm.
3. Savice délka 2,5 m +-0,1 m se šroubením o průměru 110 mm a minimálně s dvěma
závity. Savice může být opatřena těsněním „O“ kroužkem. Je povolené podložení
středu savic mimo základnu plochou podložkou max. rozměry 50x50x1 cm.
4. Rozdělovač musí mít všechny uzávěry funkční.
5. Hadice šíře na plocho – hadice C minimální šířka 79 mm, hadice B minimální šířka 113
mm. délka hadic min. 19 m /kontrola šířky hadic bude provedena na základně před
provedením požárního útoku/
6. Družstvo bude ustrojeno jednotně. Oděv musí zakrývat ramena a lýtka. Opasek lehký
nebo těžký na vrchní části oděvu. Schválená ochranná přilba. Při soutěži je možné
použít tretry nebo kopačky. Při zahájení soutěže nastoupí celé družstvo ve
sportovním oděvu. Při vyhodnocení nastoupí minimálně 5 členek soutěžního družstva
ve sportovním oděvu.
7. Použité prostředky musí být schváleného typu.
8. Nástřiková čára je po celou dobu trvání požárního útoku nedotknutelná tzn., že
soutěžící se jí nesmí dotknout ani proudnicí.
9. Savice po skončení pokusu musí být sešroubované ve středu, našroubované na
stříkačku. Sací koš musí být našroubovaný před ponořením do nádrže s vodou a po
vytáhnutí z nádrže. Sací vedení se může rozpojit až na pokyn rozhodčího.
10. Je povolené soutěžnímu družstvu umístit si v rámci časového limitu přípravy základní
znaky pro jednotlivé spoje hadic, a nebo jejich rozhození. Tyto značky po skončení
pokusu družstvo odstraní.
11. Základnu připravuje 7 členek soutěžního družstva + 1 člen, který je označený
výstražnou vestou.
12. Elektrickou časomíru zabezpečení OSH ČMS Hodonín.
13. Startuje se v pořadí okresů:
1. Hodonín
2. Skalica
3. Senica
Jak některý okres nepostaví družstvo, pořadí se posouvá.

