Propozice soutěže O putovní pohár starostky
obce Třebihošť
Soutěž bude provedena dle směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a
ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2021 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.

Pořadatel: SDH Třebihošť (sdhtrebihost@seznam.cz)
Termín a místo konání: 6. 8. 2022 – Volnočasové centrum Třebihošť
Kategorie: muži, ženy, přípravka, mladší žáci, starší žáci
Velitel soutěže: Jiří Dufek
Zdravotník: Tereza Pajasová
Hlavní rozhodčí: Petr Hepnar
Další rozhodčí: Pavel Hynek, Jiří Elišák
Prezence:
•
•
•
•
•
•
•

8:00 – 8:40 – prezentace MH
8:45 – nástup MH
9:00 – začátek soutěže MH
11:00 – 12:00 – prezentace dospělých
12:00 – 12:20 – vystoupení Soviček ze Sovětic
12:30 – 12:50 – nástup MH + nástup dospělých
13:00 – začátek soutěže dospělých

Startovné: 250,- Kč dospělí, 150,- Kč děti
Startovní pořadí: děti losování na místě, dospělí přes FB (SDH Třebihošť)
Disciplíny: požární útok družstev, pro děti doplňkové disciplíny – štafeta
požárních dvojic a zásah džberovou stříkačkou.

Soutěžní materiál: Stroj na základně nastartovaný – platí pro všechny
kategorie. Sací koš s funkčním zpětným ventilem nebo klapkou. 2 ks savic (délka
2,5 m, průměr 110 mm), děti krátké savice dle Hry Plamen. 3 ks hadic B muži,
2 ks hadic B ženy (délka 20 m +- 1 m, průměr 75 mm) děti 2 ks hadic B (délka 10
m +- 1m). 4 ks hadic C (délka 20 m +- 1 m, průměr 52 mm) děti 4 ks hadic C
(délka 10 m +- 1m). 1 ks rozdělovač, 2 ks proudnic C (vlastní). Sportovní hadice
nejsou povoleny, nástavce na savice a pojistky hadic povoleny jsou.
Ústroj: pracovní nebo sportovní – jednotná pro celé družstvo
Obuv: pracovní nebo sportovní (kopačky nejsou povoleny)
Přilby schváleného typu, opasky nejsou povinné.
Podmínky: travnatý povrch, káď nebude doplňována, sklopné terče, časomíra
elektronická
Soutěž je řádně pojištěna, zdravotní služba zajištěna.
Za odložené věci neručíme.

