SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ve Velaticích
pořádá
První ročník soutěže hasičských družstev:
O putovní pohár starosty hasičů
Propozice soutěže
Soutěž se uskuteční v neděli 19. září 2010 ve 14:00 na návsi ve Velaticích.
Je vypsaná pro kategorie muži a ženy.
Přihlášky zasílejte do 17.9. 2010 na adresu:
Martin Sedlák, Velatice 22, 664 05 Tvarožná,
nebo na e-mail: sdhvelatice@seznam.cz

Program soutěže:
do 13:30 hod. příjezd jednotek a prezentace
13:30 hod. porada velitelů družstev a rozhodčích
14:00 hod. nástup soutěžních jednotek v pracovním stejnokroji PS2 včetně
přilby, nebo předepsané čepice
zahájení soutěže
Každé soutěžní družstvo zaplatí při prezentaci startovné 100,- Kč

. . . . . . . . . . . .
Urbánek Květoslav
velitel SDH Velatice

. . . . . . . . . . . . .
Katolický Vlastimil
starosta SDH Velatice

Prezenční listina
První ročník soutěže hasičských družstev ve Velaticích 19.9. 2010
soutěžní jednotka: …………………………………………………
kategorie: ………………
příjmení:

jméno:

datum narození:

1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------odstřihnout---------------------------------------------Přihláška
do prvního ročníku soutěže hasičských družstev ve Velaticích, která se koná 19.9. 2010

Do soutěže přihlašujeme: …………….družstvo(a) mužů
…………….družstvo(a) žen

…………………
velitel SDH

razítko

………………….
starosta SDH

Propozice soutěže:
Jednotka šesti hasičů je připravena ve vozidle na startovní čáře, motor je
v klidu.
Po startovním povelu od rozhodčího řidič nastartuje motor a vydá se s vozidlem
k první překážce. Po zdolání překážky pokračuje ke druhé překážce, kterou
soutěžící odstraní na určené místo, po návratu posádky do vozidla pokračuje řidič
k vodnímu zdroji.
Nádrž je naplněna jen z poloviny, soutěžící namontují hydrantový nástavec na
hydrant a pomocí hadice naplní nádrž. Po úplném naplnění nádrže smí košař
ponořit sací vedení do vody. Dopravní vedení se provádí přes překážku. Tu jsou
povinni zdolat čtyři ze šesti soutěžících a to i při cestě zpět k vozidlu. Časoměřiči
zastaví stopky při sražení posledního terče.
Seznam nářadí:

Výstroj:

vozidlo schválené jako speciální – požární
motorová stříkačka (startuje se po zastavení vozidla)
hydrantový nástavec + klíč
savice 2ks 2,5 m, hákové klíče
sací koš
3 ks hadice B v kotoučích
4 ks hadice C v kotoučích
rozdělovač
2 ks proudnice C

pracovní stejnokroj PS2
zásahová přilba
zásahová, nebo pevná
pracovní obuv
(ne botasky)
výjimka u žen

Trestné body – 10 vteřin:
• nenavrácení člena(ů) jednotky do vozidla po překonání překážky
• překřížení proudů
Možnost diskvalifikace:
• vložení sacího vedení do nádrže před úplným naplněním
• nezdolání překážky
• nenasátí vody do pěti minut od prvního pokusu nastartovat stříkačku

Informace pro návštěvníky soutěže ve Velaticích o Vaší jednotce:
Jméno jednotky:
Rok založení:
počet členů:
vybavení:

Vaše činnost v loňském a letošním roce:
soutěže + umístění:

zásahy:

činnost v kultuře:

plány do budoucna:

