Propozice soutěže
O pohár starosty SDH Bílé Poličany
Název a sídlo pořadatele: SDH Bílé Poličany
Datum a místo konání: 12.8.2017 - areál zámku, u rybníka
Prezence: 9.00 – 10.00 hod.
Zahájení soutěže: 10.15 hod.
Startovné: 150,- Kč
Startovní pořadí: losování na místě
Kategorie: ženy, muži
Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží 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- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS
dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.
Soutěžní materiál: stroj na základně nastartovaný
sací koš s funkčním zpětným ventilem nebo klapkou
2 ks savice - délka 2,5 m, průměr 110 mm
muži - 3 ks hadice typu B – délka 20m ± 1m, průměr 75 mm
ženy - 2 ks hadice typu B – délka 20m ± 1m, průměr 75 mm
2 x 2 ks hadice typu C – délka 20m ± 1m, průměr 52 mm
1 ks rozdělovač, 2 ks proudnice (vlastní)
Sportovní hadice nejsou povoleny
pojistky jsou povoleny
Požární útok: příprava motorové stříkačky a nářadí na základnu do 5 minut
provedení do 2 minut
Ústroj: pracovní nebo sportovní, krátký nebo dlouhý rukáv.
obuv pracovní nebo sportovní (kopačky nejsou povoleny)
přilby schváleného typu, opasky nejsou povinné
Podmínky: travnatý povrch
1 x káď průběžně doplňovaná
terče nástřikové
Protesty: Při porušení SHSS je možno podat písemný protest. Protest podává vedoucí
družstva hlavnímu rozhodčímu. Za podání protestu si pořadatel vyhrazuje právo
složení kauce ve výši 500,-Kč. Je-li protest uznán, vybraná kauce se vrací
odvolateli. V ostatních případech kauce propadá ve prospěch pořadatele, který
vystaví protestujícímu zúčtovací doklad.
Upozornění: Družstvo, které při prezenci nepředloží řádně vyplněnou přihlášku (jména,
data narození a podpisy soutěžících) včetně razítka a podpisu přihlašovatele,
nebude připuštěno ke startu!
Za odložené věci pořadatel neručí!
Kontakt: Roman Vostrovský tel.: 603 322 945

