POZVÁNKA
na hasičskou soutěž v požárním útoku
mužů, žen a smíšených družstev

„Memoriál Ondřeje Potočného“ - XVII. ročník
Hasičská soutěž je součástí bodovací soutěže „Mistr požárního útoku“ pro
soutěžní družstva mužů a žen vyhlášenou Okresní odbornou radou represe při OSH
Tachov na rok 2022.

____________________________________________________________
PROPOZICE SOUTĚŽE
Pořadatel soutěže:

SH ČMS - SDH Staré Sedliště

Datum a místo konání soutěže:

2. 7. 2022, staré hřiště TJ Staré Sedliště
GPS: 49.7452539N, 12.6891319E

Startovné:

200,- Kč

Všeobecná ustanovení:
Velitel soutěže:
Jiří Vacek
Hlavní rozhodčí soutěže: hlavní rozhodčí soutěže bude delegován OSH v Tachově
Přihlašování a rezervace: tcl.firesport.eu
Předpokládaný časový průběh soutěže:




09.00 - 09.45 h
10.00 h
12.30 - 13.00 h

- dojezd účastníků, prezentace družstev
- nástup a zahájení soutěže
- vyhodnocení soutěže (bude záviset na počtu přihlášených družstev)

!!! P O Z O R !!!
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit časový průběh soutěže, vzhledem k nepředvídatelným
okolnostem.
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Technická ustanovení - provedení disciplíny - vyhodnocení:
Soutěž bude provedena podle platných Pravidel požárního sportu (Pokyn GŘ HZS ČR
č. 10/2018, kterým se vydávají pravidla požárního sportu, dále jen „Pravidla“), dále dle platné
Směrnice hasičských sportovních soutěží (dále jen SHS) 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-1/172011) včetně vydaných dodatků s těmito odchylkami a doplněními:
Soutěžní družstvo - pravidlo 3:
 Kategorie - muži, ženy, smíšená družstva.
 V kategorii ženy je povolen start dvou mužů, mimo post rozdělovače (tj. muž nesmí
obsluhovat rozdělovač).
 Smíšené družstvo je automaticky zařazeno do kategorie - muži.
Provedení disciplíny: požární útok - pravidlo 23:
 Mezi ozuby spojek i mezi šroubením (košem a savicí) musí být mezera min. 0,5 cm.
 Nedotknutelnost čáry stříkání (tj. čára stříkání nesmí být překročena nebo se jí dotýkat).
 Požární útok bude proveden ve dvou pokusech, lepší čas se počítá.
 Povrch dráhy - travnaté hřiště.
 Terče - nástřikové, elektronické.
 Požární stříkačka a nářadí vlastní.
 Pořadatel si oproti pravidlům vyhrazuje právo:
 na úpravu počtu hadic B75 v dopravním vedení pro kategorii muži na dvě hadice
B75 a to v závislosti na počtu přihlášených družstev,
 motorová stříkačka může být v době startu družstva nastartována.
Startování - pravidlo 25:
 Pořadatel si oproti pravidlům vyhrazuje právo:
 zmírňuje toto pravidla tím, že povoluje opakovaný start v případě chybného startu
způsobeného předčasným výběhem závodníka. Soutěžní družstvo má možnost
maximálně dvou startů v jednom kole soutěže.
Oděv, obuv a osobní výstroj - pravidlo 21:
 Pořadatel si oproti pravidlům vyhrazuje právo:
 opasek k provedení požárního útoku není povinný,
 při ochraně hlavy přilbou nemusí být družstvem používán jednotný typ přilby,
avšak přilby musí splňovat požadavky příslušných norem.
Protesty a odvolání - pravidlo 14:
 Protesty a odvolání lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího
(družstva), proti účasti jiného soutěžícího v soutěži nebo proti výsledkům disciplíny a
soutěže.
 Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,- Kč.

Kontaktní osoba k případným dotazům k zajištění a provedení soutěže:
Jiří Vacek - starosta sboru
tel.: 725 459 636
e-mail: jizu@seznam.cz
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