Sbor dobrovolných hasičů Petrovice u Blanska
pořádá 3. ročník soutěže mladých hasičů

O POHÁR SDH PETROVICE
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE
Termín konání:
Místo konání:
Příjezd kolektivů, prezence:
Nástup družstev:
Zahájení plnění disciplín:

sobota 9. září 2017
Petrovice, hřiště za KD
9:00 - 9:30
9:45
10:00

Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Jan Filouš
Petr Nečas (SDH Vavřinec)

Soutěže se mohou zúčastnit družstva mladších a starších žáků.
Soutěž je zařazena do Okresní ligy mládeže 2017 a řídí se jejími všeobecnými pravidly.
Upozorňujeme, že každý soutěžící musí mít členský průkaz MH, za což zodpovídá vedoucí
družstva! Průkazy mohou být zkontrolovány během soutěže.

Disciplíny
Požární útok Plamen
Dle pravidel hry Plamen. Povrch tratě: asfalt. Elektronická časomíra a terče (SDH Petrovice).
Vlastní stroj i materiál k provedení. Přetlakový ventil zajistí pořadatel. V kategorii mladších
žáků se povolují 2 vedoucí na přípravu základny.
Během provedení pokusu bude doplňována voda z hydrantu. Nebude-li požární útok
dokončen z důvodu nedostatku vody, nebude toto důvodem k podání protestu či opakování
pokusu.

Štafeta požárních dvojic
Pouze jedna dráha. Povrch tratě: tráva s drobnými nerovnostmi. V případě dvou štafet
startují ihned po sobě. Šířka dráhy je omezena travnatou plochou. Ostatní dle směrnice hry
Plamen. Hadice C 10m a proudnice vlastní. Ostatní materiál dodá pořadatel.

Za správnost tohoto OZ odpovídá: Jan Filouš – 721 084 514.
www.sdhpetrovicebk.cz

sdhpetrovicebk@centrum.cz

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice u Blanska
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE

Organizace soutěže
Startovné:
Bude vybíráno při prezenci ve výši 50Kč za soutěžní družstvo.

Vyhodnocení:
Součet bodů za umístění. Při shodném počtu bodů rozhoduje pořadí v disciplínách dle
směrnice hry Plamen. Sborům v jednotlivých kategoriích budou započítány příslušné body
do tabulek OLM 2017.

Ústroj:
Jednotná, splňující podmínky směrnice hry Plamen. Povoleno použít sportovní oblečení a
sportovní obuv s výjimkou kopaček. Doporučujeme, aby vedoucí družstev přijeli
v pracovních stejnokrojích a při plnění disciplín vlastních družstev byli označeni reflexními
vestami pro přehlednost.

Občerstvení a strava:
Pestré občerstvení i stravu po celou dobu soutěže zajišťuje pořadatel.

Přihlášení:
Přihlášky zasílejte mailem na adresu sdhpetrovicebk@centrum.cz, případně SMS na tel. č.
721 084 514 nejpozději do středy 6. září 2017. Družstva přihlášená po tomto termínu
mohou být z organizačních a kapacitních důvodů nezařazena do soutěže.
Případné dotazy a připomínky na výše uvedené kontakty.

Ostatní:
Vozidla s technikou k provedení disciplín budou parkovat v areálu firmy Dřevovýroba
Dvořáček – naproti KD. Ostatní vozidla mohou parkovat u KD případně na blízkém letišti.
Materiál včetně PS bude možné navážet před samotným pokusem do přípravného prostoru
příjezdovou komunikací k hřišti, kde nebude možné parkování – pouze vykládka materiálu!
Viz. přiložená mapka - https://mapy.cz/s/1Ud2V.
Další informace a aktuality o soutěži můžete nalézt na webu sboru www.sdhpetrovicebk.cz.

Na všechny závodníky i jejich vedoucí se těší pořadatelé!

Za správnost tohoto OZ odpovídá Bc. Jan Filouš – 721 084 514.
www.sdhpetrovicebk.cz

sdhpetrovicebk@centrum.cz

