
OSLAVY SVÁTKU SV. FLORIÁNA - PATRONA HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů v  Bechyni 

za podpory starosty města Bechyně, OSH Tábor
a Oranžového roku Skupiny ČEZ pořádá

v sobotu 5. května 2018
na městském stadionu v Bechyni

soutěž družstev v požárním útoku

 O putovní pohár starosty města Bechyně

 O putovní pohár OSH Tábor (série šest  ol) – první  olo (muži, ženy)

 O putovní pohár starosty OSH Tábor (děts á soutěž)

 O putovní pohár MH ( at. starší) – Memoriál Vladimíra Kálala

PROGRAM

8:30 – 9:00 příjezd družstev mladých hasičů a prezence

9:30 slavnostní nástup MH – zahájení soutěže

12:45 předpokládaný konec soutěže MH

13:00 slavnostní nástup MH – vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen

12:00 – 13:00 příjezd a prezence družstev SDH – ženy a muži

13:15 slavnostní nástup – zahájení soutěže mužů a žen

16:00 slavnostní vyhodnocení, předání cen a pohárů

16:30 předpokládaný konec soutěže, volná zábava

Změna programu vyhrazena.  Podle účast družstev mmže docházet   časovému posunu programu. 

Přijďte povzbudit mladé hasiče a hasičská družstva. Občerstvení zajištěno.

Propozice soutěže a přihlášky jsou ke stažení na www.sdhbechyne.cz/forian

Tuto akci podporuje Skupina ČEZ - ORANŽOVÝ ROK 2018 V BECHYNI

http://www.sdhbechyne.cz/florian


OSLAVY SVÁTKU SV. FLORIÁNA 2018 • BECHYNĚ

PROPOZICE – MUŽI, ŽENY
soutěžní disciplína: požární útok

místo konání: městský stadion Bechyně, mapa viz https://mapyccz/s/2vee/

časový harmonogram: viz pozvánka

startovné: 200 Kč za každé družstvo

Soutěž se započítává do Poháru starosty OSH Tábor.

SOUTĚŽNÍ  KATEGORIE
ženy:  2B               

muži:  3B

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL
Hadice B - 7/ mm, plochá šíře hadice minimálně 113 mm po celé délce hadicec
Hadice C - /2 mm, plochá šíře hadice minimálně 79 mm po celé délce hadicec

Minimální délka hadic 19 m (mohou být měřeny)c Motorové stříkačky podle výkonu čerpadla až do skupiny PS16 nebo s
čerpadlem do velikost 10/1/00 podle ČSN EN 1028-1c Na motorové stříkačce nesmí být žádné technické úpravy odporující
bezpečnost práce  a  podmínkám výrobcec  Kožený  opasek  šíře  /0  mm a  přilba  schváleného  typuc  Sportovní  oděv  nebo
pracovní  stejnokroj,  zcela zakrytá  stehna a lýtkac  Trička – dlouhý nebo krátký  rukáv,  vždy zastrčené v kalhotáchc  Tretry
dovolenyc Na základně mezi spojkami hadic projde arch papíruc Koš musí být našroubován před ponořením do kádě, sací
vedení rozebrat až na pokyn rozhodčíhoc 

Družstvo nebude připuštěno do soutěže, pokud se nedostaví na soutěž do zahájení prvního požárního útokuc Na soutěž
bude delegován komisař soutěžec Komisař má právo upravit výrok rozhodčího, pokud jej shledá v rozporu s pravidly (vizc
Pravidla soutěže O pohár starosty OSH Tábor)c

Před soutěží ani během soutěže nesmí soutěžící požívat alkoholc 

Je možno zapůjčení jednoho člena (členky) do jiného družstva, ale pouze s vědomím hlavního rozhodčíhoc Nádrž na vodu
se během útoku nebude doplňovatc Přetlakový ventl nastavený na maximální tlak 1,2 MPa dodá pořadatelc Start výstřelem z
pistole nebo praporkem, povrch dráhy - trávníkc Časový limit na přípravu základny / minut (může být zkrácen na 4 minuty),
na provedení útoku 2 minutyc Terče sklopnéc

Případné dotazy zodpoví velitel soutěže – Luboš Klobása, tel. 724 410 635

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

Do soutěže je  nutno se  zaregistrovat  předem, a  to  nejpozději  do 3c  května 2018c  Družstva,  která  nebudou předem
zaregistrována, se nemohou soutěže zúčastnitc Registrace se provede vyplněním on-line formuláře na stránkách:

www.sdhbechyne.cz/forian 
Na soutěž přivezte vyplněnou, orazítkovanou a podepsanou přihláškuc Odevzdáte ji na místě konání soutěže při prezencic

Přihlášku je možno stáhnout z internetových stránek pořadatele na výše uvedené adresec   

Luboš Klobása     velitel SDH Bechyně a soutěže
Alois Pazdera      starosta OSH Tábor
Jan Pazdera         starosta SDH Bechyně

https://mapy.cz/s/2vYe5

