
SDH Němčice Vás zve na:

HASIČSKOU SOUTĚŽ S PŘÍJEZDEM
MEMORIÁL JOSEFA RACKA

Která se koná dne     3.9. 2016      v areálu na Člupku. 

Prezence družstev probíhá od 13:00 do 14:00, start  14:30 hod

1. Družstvo tvoří  7 členů + řidič, který dále nesoutěží a při startu sedí ve vozidle. Je možné mít družstvo 

s menším počtem členů, poté ale vybíhá z čekárny (startu) celé družstvo včetně řidiče. Člen jednoho 

družstva nesmí soutěžit v dalším družstvu.

2. Čas na přípravu družstva k pokusu je 10 minut. Počítá se od skončení pokusu předcházejícího družstva.

3. Družstva jednotlivých sborů používají vlastní vybavení, kromě savic, které jsou položené u zdroje.

4. Potřebné vybavení je – PS 12 (PS 8), 3 x hadice B (75 mm), 4 x hadice C (52 mm), rozdělovač, 2 x 

proudnice. Vybavení musí být uloženo ve vozidle (stříkačce). Není povoleno mít vybavení pospojované

nebo uložené na místech určených k přepravě osob. (Kontroluje rozhodčí). Ústroj je jednotná pro celé 

družstvo – ochranné přilby jsou nutné! 

5. Družstvo na pokyn START vyběhne ze startovací čáry (čekárny, kde sedí na lavicích) a nastoupí do 

vozidla jehož motor může být v chodu . Dveře vozidla jsou před nastoupením zavřené. Vozidlo se 

nesmí dát do pohybu dříve, než budou všechny dveře opět  zavřeny!!! (kontroluje samostatný rozhodčí 

– penalizace 20 sekund).

6. Po příjezdu vozidla k základně, družstvo nesmí vystupovat dříve než vozidlo zastaví. Smyk se počítá za

jízdu! (kontroluje rozhodčí dojezdu – penalizace 20 sekund)

7. Soutěž proběhne ve dvou kolech. Družstvo,  které nebude chtít absolvovat druhé kolo, nahlásí své 

rozhodnutí před jeho začátkem. Pro konečné umístění v soutěži se počítá lepší čas z jednotlivých kol. 

V případě, že SDH nasadí více družstev nemohou takto startovat po sobě. Řeší se to dohodou mezi 

sbory nebo novým losováním.

8. Po skončení pokusu si družstvo samo uklidí použité vybavení.

9. Každé družstvo má nárok delegovat 1 pomocného rozhodčího ke zvýšení objektivity soutěže.

10. Družstvo před započetím soutěže odevzdá vyplněnou přihlášku se startovným 200,- Kč.

11. Případné protesty je možno podat pouze do 15 minut po skončení jednotlivého kola, s vkladem 300,- 

Kč.

12. V případě účasti více družstev, se velitelé sborů mohou, z časových důvodů, dohodnout na konání 

soutěže jednokolově.

       13. V případě účasti kompletních ženských družstev (mimo řidiče) upravíme pravidla na místě.

14. Vedení hadic B  vede skrz bariéru s oknem. Okno prolézá pouze člen družstva nesoucí rozdělovač.

  Přihlášky podávejte do 1.9.  2016 na tel.    č. 734374300 p. Veselý 

                                                                       č. 604 561 619 p. Suchánek


