SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽABNI
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA 45. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE

“O pohár starosty obce Žabně“
Datum:
Čas:
Místo:
Startovné:

v sobotu 17.srpna 2019
ve 15:00 ( prezentace od 14:30 )
hasičské hřiště u požární zbrojnice
150 Kč

Kritéria soutěže
Výstroj: sportovní, přilba, lehký opasek
Výzbroj: PS 12 bez viditelných úprav, 2 ks savic 2,5 m, sací koš,2 ks hadic B,
5 ks hadic C, rozdělovač s funkčními ventily, 2 ks proudnic C
Podmínky provedení požárního útoku
družstvo o počtu max. 7 členů, vyvýšená základna 2x2 m, postavení nářadí libovolné,
nádrž nadzemní kovová atypických rozměrů (uvedené v nákresu tratě),
měření elektronickou časomírou
v družstvu žen smí startovat 1 muž jen na pozicích – strojník , savice (nalévač), koš
základna : spojky a koš na papír , savice se nesmí dotýkat země, musí být sešroubované,
koš při vynoření z nádrže našroubovaný
doba na přichystání věcí na základně je 5 minut a počítá se od položení PS na základnu
dopravní vedení 2 B musí být protaženo pod překážkou (koleje)
sražení terče prvního proudu 3 C ( muži ) bude provedeno z věže přes hranu zábradlí,
číslo 2 přidržuje hadici a stojí jednou nohou na první příčli žebříku
sražení terče prvního proudu 3 C ( ženy ) bude provedeno ve stoje pod věží, číslo 2
přidržuje hadici a stojí v těsné blízkosti (maximálně 3 metry vyznačeno čárou na trati) od
proudařky
sražení terče druhého proudu 2 C bude provedeno vleže z podložky, člen musí ležet
na podložce minimálně do pasu těla (bráno podle lehkého opasku soutěžícího)
nádoba na vodu vpravo od stroje, běží se na jedno naplnění
za družstvo můžou běžet tři půjčení závodníci, bez ohledu na to kolikrát poběží
při prasknutí hadice je možno útok jednou opakovat
Protest je možno podat do 10 minut po ukončení útoku u velitele soutěže.
Protest podává jen velitel družstva a to písemně. V místě soutěže je hrbolatý terén.

Družstva soutěží na vlastní nebezpečí.
Putovní pohár je trvalým majetkem SDH Žabeň a družstvo, které jej získá, je povinno jej
v příštím roce při dalším ročníku doručit před zahájením soutěže pořadatelům.
Kontaktní osoba : Valdemar Nytra – tel. + 420 604 873 852
CENY MužiŽeny
1.místo put.pohár + pohár + 1000 Kč
2.místo pohár + 700 Kč
3.místo pohár + 500 Kč

put.pohár + pohár + 700 Kč
pohár + 500 Kč
pohár + 300 Kč

Při nevyzvednutí ceny v den konání soutěže cena propadá pořádajícímu.

Na Vaši účast se těší žabeňští hasiči.
Starosta SDH - Tomáš Galus

Velitel JSDH - Valdemar Nytra

!! nákres tratě na zadní straně !!

Nákres Tratě
Věž
Výška od
země
k podlaze
patra: 3,33 m
5m

Terč prvního proudu

5m

Terč druhého proudu

C
Podložka
Délka: 1,46 m
Šířka: 2 m

C
C
k

Délka k
žebříku: 86,5 m

Délka k hraně
podložky: 69,5 m

C
C

Koleje
Šířka: 80 cm
Délka: 127 cm
Výška mezery dvou prohození: 17 cm
Vzdálenost od sebe mezi prohozením: 95

B
Délka: 29 m

B

START
Délka
startovní
čáry 10 m
Délka: 4,3 m

Základna
2x2m

4m

Kovová Nádrž
Délka: 2 m
Šířka: 1 m
Výška: 71 cm

cm

