
Sbor dobrovolných hasičů Líšnice
pořádá

netradiční soutěž v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY OBCE LÍŠNICE

v pondělí

5. července 2021

od 12:00 hod. u požární zbrojnice



SOUTĚŽ V NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU

O putovní pohár starosty obce Líšnice
Datum: 5. července 2021 od 12 hodin
Prezence: od 11:00 u požární zbrojnice (č.p. 226)
Pořadatel: SDH Líšnice
Místo: Hasičské cvičiště v Líšnici 
Kategorie: Ženy

Muži
Startovné: 150 Kč – hrazeno při prezenci

Velitel soutěže: Štefek Josef
Hlavní rozhodčí: Zámečník Petr

POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH DRUŽSTEV DLE PREZENCE.

Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  v  případě  velkého  zájmu  o
soutěž, vybrat počet družstev dle data došlých přihlášek.

Nářadí vlastní dle propozic.

Ústroj jednotná pro celé družstvo (pracovní stejnokroj PSII nebo
sportovní), přilby, opasky, obuv dle propozic.

Přihlášky posílejte na email: vaneckova.andula@seznam.cz
stefekpetr@seznam.cz
sdhlisniceuo@seznam.cz

nebo na tel: 736 767 990

SOUTĚŽ PROBĚHNE DLE PLATNÝCH HYGIENICKÝCH

NAŘÍZENÍ.

                                                 PROPOZICE

Soutěž  bude  provedena  dle  Směrnice  hasičských  sportovních  soutěží  pro
muže a  ženy schválené  VV SHČMS  16.6.2011 část  I.,  Sbírky interních  aktů
řízení GŘ HZS ČR – částka 10/2018 ze dne 16. února 2018.  Přílohy k Pokynu
GŘ  HZS  ČR  č.  10/2018  –  Pravidla  požárního  sportu  a  Technická  příloha
pravidel požárního sportu.

DÍLČÍ ÚPRAVY

          Možnost opakovaného startu pokusu

          Přilba nemusí být jednotné barvy

          Půjčování závodníků:
Každému družstvu je dovoleno půjčit si jednoho závodníka za podmínek, že
půjčený závodník: 

1. poběží v dresu svého družstva,
2. může být půjčený jen do jednoho družstva.

Družstvo,  které  si  závodníka  půjčuje,  jej  musí  uvést  do  své  přihlášky.
Vyplněný  zápůjční  lístek,  který  bude  k dispozici  u  prezence,  odevzdá
družstvo před startem rozhodčímu u základny. 

 Protesty a odvolání:  dle čl. 12 pravidel SHSS - za podání písemného
protestu, nebo  odvolání se vybere kauce 500 Kč.

PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU     

Levý proud rozvine jednu hadici „C“ a srazí  1. terč, poté rozvine
druhou hadici „C“ a srazí 2. terč.

Pravý proud rozvine obě hadice „C“ a  sestřikuje terč skrz okno.

             BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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