POHÁROVÁ SOUTĚŽ
DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU – ŘÍDEČ 2021
Pozvánka, propozice a organizační zabezpečení

Sbor dobrovolných hasičů Řídeč
pořádá
XVIII. ročník hasičského klání

v kategorii ženy

„O putovní pohár starosty SDH Řídeč ”
a v kategorii muži

„Memoriál Aloise Konupky ”
Termín konání :

10. července 2021, ve 1300 zahájení

Místo konání : sportovní areál obce Řídeč (49.7663031N, 17.2559317E)

Všichni jste srdečně zváni, přijeďte si zasoutěžit nebo se jen pobavit.

Časový harmonogram:
12:00 - 12:50 hod.
příjezd a prezence družstev SDH
13:00 - 13:10 hod.
zahájení, porada vedoucích družstev
13:20 – cca 17:00 hod.
plnění disciplíny požární útok
30min od posledního pokusu vyhlášení výsledků soutěže
Zdravotní služba : - zajistí pořadatel, a to i případný odvoz do nemocnice
Podmínky soutěže : - každý SDH předá při prezentaci řádně vyplněnou přihlášku do soutěže
a za každé družstvo zaplatí startovné 150,- Kč.
1. Soutěž bude provedena dle Pravidel požárního sportu a Technické přílohy pravidel
požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018 a změn pořadatelem uvedených
v těchto propozicích.
2. Podmínky a pravidla k disciplíně požární útok:
● sklopná elektronická časomíra, startování výstřelem
● požární motorová stříkačka může být před startem pokusu v chodu
● lze použít hadice sportovních průměrů B65 a C42
● provedení 2 pokusů, výsledné pořadí tvořeno lepším časem z obou pokusů
3. Technické podmínky požární motorové stříkačky:
● není přípustné upravené ovládání karburátoru / dvojí páka plynu /
● mot. stříkačka muže mít sportovní točené výfukové svody
● je přípustné mít otočený výtok kulového uzávěru výtl. hrdla všemi směry
4. Technické podmínky savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny požární útok:
● šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 / dva a půl /závitu v celé délce závitu
● nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na ložiscích
5. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž
dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré
technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají
Pravidlům požárního sportu a Technické příloze pravidel požárního sportu a nejsou nijak
upravené.
6. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
Presence : při presenci odevzdají vedoucí družstev :
• řádně vyplněné přihlášky
• startovné a to 150,- Kč / družstvo
Vedení soutěže :
O
rganizace soutěže :
velitel soutěže :
hlavní rozhodčí :
časomíra :

Martin Žouželka (SDH Řídeč)
Vladimír Žouželka ml. (SDH Řídeč)
Rostislav Jirouš (HZS OLK, SDH Štěpánov)
Jan Siegel (SDH Trusovice)

Pořadí nástupu na plnění požárního útoku: podle pořadí placení startovného

Putovní pohár jde do vlastnictví SDH po 3 vítězstvích v řadě bez přerušení !!!!
Pro první 3 družstva v každé kategorii čekají nachystané poháry, všechny družstva
obdrží věcné dary.
Během průběhu akce bude prováděna fotodokumentace, která bude následně použitá
k veřejné propagaci.

!!! ZÁMEŘ SE ÚČASTNIT !!!
Záměr účasti v soutěži „ O putovní pohár starosty SDH Řídeč “ a „Memoriál Aloise
Konupky“ konané 10.7.2021 prosíme pošlete na email. adresu mrtnZ@seznam.cz nebo SMS
na tel. 725 337 390. Je to informace pro potřeby zajištění dostatečného množství občerstvení!

PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
......SDH.............................................................................................................…………..……………..
přihlašuje
( jednotka PO, organizace)
družstvo* …………………………………….

jednotlivce*- počet .........…………...

na soutěž ...Putovní pohár starosty SDH Řídeč.................................10.7.2021................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)
v kategorii: profesionální hasiči ∗ dobrovolní hasiči ∗ členové občanských sdružení∗
k plnění disciplín: 100 m, požární útok

Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

100 m
**

Čas
100m

útok
**

Čas
PÚ
I.

Čas
PÚ
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky
stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
Masér-zdravotník∗ ……………………………
příjmení a jméno

Řidič∗: ………………………………………….
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Trenér družstva∗: ...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:
∗
Nehodící se škrtne.
**
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo soutěžit. Ve
sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících
a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími
družstev. Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

