Sbor dobrovolných hasičů Valšovice
Vás srdečně zve na XXXII.ročník pohárové soutěže v požárním útoku

„O PUTOVNÍ STŘÍBRNOU PROUDNICI“,
která je zařazena do Velké ceny OSH Přerov.

Datum konání:

neděle 23. července 2017

Místo konání:

hřiště ve Valšovicích

Disciplína:

požární útok dle platné „Směrnice sportovních soutěží“ schválené VV SH
ČMS dne 16. 6. 2011 (soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2011), dle dodatku
schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013, dodatku schváleného VV SH ČMS
dne 20. 11. 2014 a dle dalších ustanovení pravidel VC OSH včetně odlišností
od SHS (www.oshprerov.cz)
- elektronická časomíra, sklopné terče

Kategorie:

muži (3B), ženy (2B)
muži a ženy nad 35let (2B)

Pořad soutěže:

do

Prezentace:

po příjezdu velitel přihlásí družstvo a zaplatí startovné ve výši 200 Kč
za družstvo

Vyhodnocení:

30 minut po skončení soutěže

9:15
9:30

- příjezd družstev, prezence
- zahájení soutěže, nástup

Nářadí k provedení požárního útoku:
1 ks motorová stříkačka, 2 ks savic 2,5 m, 1 ks sací koš, muži 3 ks hadice „B“, ženy a muži nad
35let 2 ks hadice „B“, 1 ks rozdělovač, 4 ks hadice „C“, 2 ks proudnice „C“, nadzemní nádrž.
Muži:
1. místo 1500 Kč + pohár
2. místo 1200 Kč + pohár
3. místo 800 Kč + pohár
4. místo 600 Kč
5. místo 400 Kč
6. místo 300 Kč
7. místo 200 Kč
8. místo 100 Kč

Ženy:
1. místo 1200 Kč + pohár
2. místo 900 Kč + pohár
3. místo 600 Kč + pohár
4. místo 400 Kč
5. místo 200 Kč
6. místo 100 Kč

Muži a ženy nad 35 let
1. místo věcná cena + pohár
2. místo věcná cena + pohár
3. místo věcná cena + pohár

V obou kategoriích budou hodnoceny nejlepší sestřiky
1. místa budou navíc ohodnocena putovní stříbrnou proudnicí

Rezervace:

www.firesport.eu

tel.: 736 630 955 - Karel Jašík

