Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Bernartice
se sídlem Bernartice čp. 80, 542 04 Bernartice

Vás srdečně zve na soutěž hasičských družstev
v požárním sportu

" O pohár starosty obce Bernartice "
Soutěž se koná v sobotu 17. července 2021
na fotbalovém hřišti v Bernarticích.
Soutěž v požárním útoku
kategorie MUŽI, ŽENY.
Prezentace v 9:30 hodin, zahájení soutěže v 10:00
hodin.
Startovné 150,- Kč

Občerstvení zajištěno po celý den!!!

Propozice soutěže
" O pohár starosty obce Bernartice "
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Název a sídlo pořadatele: SDH Bernartice, 542 04 Bernartice 80
Místo a datum konání soutěže: Obec Bernartice, fotbalové hřiště TJ Bernartice
17. 7. 2021, prezentace v 9:30 hodin, zahájení soutěže v 10:00 hodin
„Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH
ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku
schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014“.
Velitel soutěže: Martin Dvořák
Hlavní rozhodčí: Ing. Jiří Šeps

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Disciplíny soutěže: požární útok
Kategorie: muži, ženy
Pravidla soutěže: pravidla požárního sportu
Pořadí družstev: dle příjezdu jednotlivých družstev po zaplacení startovného
Počet členů družstva: maximálně sedm
Výstroj: jednotný pracovní stejnokroj (opasek není povinný) nebo sportovní oděv, předepsaná přilba, obuv
pracovní nebo sportovní
Výzbroj: Motorová stříkačka PS
2 ks savice 2,5 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením
1 ks sací koš, přetlakový ventil
3 ks hadice typu B prům. 75 mm - délka 20 m + - 1
4 ks hadice typu C prům. 52 mm - délka 20 m + - 1
1 ks rozdělovač, 2 ks proudnice vlastní
Pokyny k provedení útoku:
Příprava materiálu na startovní základně je povolena pouze 5 min. Požární útok se provádí z vyznačené
základny s předem nastartovaným strojem. Celé družstvo startuje z čáry vzdálené 10 m od středu základny.
Stříká se na elektronické terče.

Protesty:
Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest. Protest podává vedoucí družstva
hlavnímu rozhodčímu. Za podání protestu si pořadatel vyhrazuje právo složení kauce ve výši 1.000,- Kč.
Je-li protest uznán, vybraná kauce se vrací odvolateli. V ostatních případech kauce propadá ve prospěch
pořadatele, který vystaví protestujícímu zúčtovací doklad.
Upozornění: Upozorňujeme, že družstvo, které nepředloží před zahájením soutěže řádně vyplněnou a
podepsanou přihlášku (jména a datum nar.), nebude připuštěno ke startu.

V Bernarticích dne 7. 7. 2021

Václav Schreier
starosta SDH Bernartice

