SHČMS – SDH KUJAVY
VÁS ZVE NA

II. ROČNÍK VELKÉ CENY
O POHÁR ŘEDITELE HASIČSKÉ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

10. srpna 2013 od 21:00 hodin

Přijeďte si sestřiknout ceny
v hodnotě 80.000 Kč!!!

Kde:
K ategorie:
St ar tovné :
Předpr ogr am :

hřiště TJ Sokol Kujavy
muži, ženy
200 Kč
vystoupení tanečnic na tyči ve 20:00

www.facebook.com/sdhkujavy

PROPOZICE SOUTĚŽE
17. Koš musí být našroubován před prvním dotykem savice s
hladinou vody i po jeho vytažení z nádrže, odšroubování koše
až na povel rozhodčího.
18. Čára výstřiku je nedotknutelná, přičemž závodník může čáru
přesahovat tělem nebo proudnicí.
19. Tuhost terčů dle podmínek extraligy.
20. Kontrola délky hadic bude provedena po dokončení útoku,
změřením jedné libovolné hadice u každého soutěžního
družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke
kontrole se nesmí natahovat a přenesou je na místo měření dva
členové technické čety.
21. Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající
SDH.
22. V průběhu pokusu se voda v nádrži nedoplňuje.
23. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování
pokusu bude po dohodě s velitelem soutěže a hlavním
rozhodčím vloženo do startovní listiny.
24. Na soutěžní dráhu nelze umísťovat žádné značky (pořadatel
viditelně označí 3x 17,5m úseky).
25. Vedoucí družstva může stát poblíž soutěžního stroje a v
případě nutnosti zasáhnout až po startu družstva. Zásah
vedoucího družstva však vede k diskvalifikaci družstva. U
družstev žen může vedoucí pomáhat pouze při přípravě
soutěžního stroje na základně, tzn., že nesmí chystat jiný
materiál. Připravit soutěžní stroj v kategorii žen na základnu je
povoleno i jinými členy družstev.
26. Vzhledem k dostatečnému nasvětlení areálu nebude povoleno
používat osvětlení na stroji.
27. Soutěž je pojištěna dle směrnic hasičských sportovních soutěží
(čl. 5 odst. 8a).
28. Zahraniční účastníci musí mít uzavřené pojištění léčebných
výloh ve své zemi (nebude prověřováno).
29. Za podání protestu nebo odvolání bude požadována kauce ve
výši 500Kč.
30. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo
odložených věcech.

1.
2.
3.
4.

Hlavní rozhodčí – GRULICH Břetislav
Velitel soutěže – MRÁZEK Miroslav
Žádný soutěžící nesmí startovat více jak v jednom družstvu.
Každé družstvo odevzdá při prezentaci vyplněnou přihlášku s
uvedením jména, příjmení a datem narození členů soutěžního
družstva. Vedoucí družstva bude mít u sebe občanské průkazy
nebo jiný průkazný doklad totožnosti s fotografii soutěžících
před nástupem na start, kde provede závodčí namátkovou
kontrolu. Při nesplnění této podmínky nebude družstvo
připuštěno na start. Jestliže dojde po provedení pokusu
k průkaznému porušení pravidla č. 3, budou družstva, za která
závodil současně jeden soutěžící dodatečně diskvalifikována.
5. Za družstvo žen nesmí startovat muž.
6. Délka přípravy na základně 4 minuty. Čas přípravy začíná
běžet uvolněním základny a pokynem rozhodčího „Na
základnu“.
7. V kategorii mužů i žen 2ks hadice B (min. 63), 4ks hadice C
(min.38).
8. Koš s funkční klapou, ovládání umístěné vně pláště koše, s
funkčním závitem. Výplet vtoku libovolný.
9. Savice se nesmí dotýkat země.
10. Proudnice s průměrem výstřikové trubice max. 13 mm.
11. Nebude se používat přetlakový ventil. Družstvo však může
použít při provádění požárního pokusu vlastní přetlakový
ventil schváleného typu.
12. Ústroj pracovní, sportovní, zakrývající lýtka + jednotná přilba
(na barvě nezáleží), kožený opasek. Tretry a turfy povoleny.
13. Mezi košem a savicí na základně musí projít papír.
14. Savice musí být sešroubovány před dokončením útoku včetně
spoje na stroji.
15. Podložka pod savice se smí používat pouze hladká, rovná, bez
výřezu o max. tloušťce 15mm.
16. Vzdálenost spojek – tzv. na papír, minimální délka hadic 19 m.
Pojistky povoleny.

CENY ZA UMÍSTĚNÍ
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo

MUŽI
Putovní pohár, pohár, věcná cena, 10.000 Kč
Pohár, věcná cena, 7.000 Kč
Pohár, věcná cena, 5.000 Kč
Pohár, věcná cena, 4.000 Kč
Pohár, věcná cena, 3.000 Kč
Věcná cena, 2.000 Kč
Věcná cena, 1.000 Kč
Věcná cena, 1.000 Kč
Věcná cena, 1.000 Kč
Věcná cena, 1.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč

1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
místo

ŽENY
Putovní pohár, pohár, věcná cena, 5.000 Kč
Pohár, věcná cena, 3.000 Kč
Pohár, věcná cena, 1.000 Kč
Věcná cena, 500 Kč
Věcná cena, 500 Kč

Družstva v kategorii mužů a žen umístěná na 20, 30, 40 a 50 místě s platným časem obdrží 1.000 Kč. Podmínkou udělení cen je účast alespoň 4
členů družstva na závěrečném nástupu.

STARTOVNÍ LISTINA
Zarezervovat si startovní pořadí lze emailem: mrazek.hvp@email.cz nebo na http://www.facebook.com/SDHKujavy, (předběžná startovní listina),
tel. 724 773 394. Oficiální startovní listina bude zveřejněna před zahájením prvního pokusu dle osobně odevzdaných vyplněných přihlášek
vedoucími družstev. Uzávěrka odevzdání přihlášek a zaplacení startovného ve 20:50 hod. Ostatní předem přihlášena družstva budou ze startovní
listiny vyškrtnuta a do soutěže nepřipuštěna. Do startovní listiny budou v případě zájmu přednostně zapsána družstva, která se v ten den zúčastní
denní soutěže.

