Sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje
zve sbory, nejen z blízkého okolí, na 27. ročník soutěže

O pohár starosty města Police nad Metují
Soutěž bude organizována dle platné směrnice hasičských soutěží, schválených VV SH ČMS
dne 16.6.2011. Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2011 s výjimkami, dle propozic jednotlivých
SDH, jejichž soutěž je do Ostašsko-borské ligy zařazena (např.aktuálně je volba sportovní
obuvi, či start v jednotném dresu, na rozhodnutí startujícího družstva).
Organizační zajištění soutěže bude v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.
Datum a místo konání: sobota, 26.6.2021, cvičiště v Ochozi u Police nad Metují, směr Suchý
Důl, odbočka vlevo za veřejným koupalištěm (GPS: 50.5404244N, 16.2516567E ).

Propozice soutěže:
Příjezd na cvičiště od 13.hodiny, zahájení soutěže a losování startovního pořadí ve 14 hod.
Výzbroj na základně
●

●
●
●
●

Požární stříkačka nastartovaná na základně s obsahem do 1600cm. Na motorových stříkačkách
nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, bez přetlakového
ventilu
4x savice průměr 110mm, 1,6m dlouhé, 2ks klíčů na spojky, sací koš s klapkou
2x hadice B (75mm, DIN spojky), min. 19m, 4xhadice C ( 52mm, DIN spojky), min. 19m
1x rozdělovač,
2x sportovní proudnice C , dodá pořadatel!

Sání z vodního zdroje v úrovni terénu (káď). Terén: přírodní travnatý, zvlněný (louka).
Časová omezení: příprava na základnu do 5 min., nasátí do 1 min., dokončení útoku do 5min. Každé
soutěžní družstvo má pouze 1 pokus.
Levý útočný proud (nástřikový terč )zůstává beze změn. Pravý útočný proud, cíl plechovka.
Součástí výsledného času požárního útoku je i vyhodnocení nejrychleji nastříkaného terče (samostatné
ocenění).
Výstroj soutěžících: Přilba. Jednotná ústroj PS II, nebo zásahové komplety. Místo kabátu povolena
jednotná trička nebo dresy. Jiné kalhoty, než PS II musí mít jednotnou barvu. Pracovní, zásahová,
kotníková, případně sportovní obuv jednotná pro celé družstvo. Opasek není nutný.

Velitel soutěže: Aleš Trojtl (mob.605 790 761), e-mail: alda.trojtl@centrum.cz
Hlavní rozhodčí: František Hauschke
Časomíra: 3x na požární útok+ 1x “O nejrychlejší terč”, zajistí pořadatel
Prezence: na místě, startovné 150 Kč / družstvo.
Parkování: v místě soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou na
vozidlech soutěžících a návštěvníků.
Stravování: Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.
Trofeje pro 1.až 3. místo. Všechna startující soutěžní družstva budou oceněna! Soutěžní družstva,
kategorie muži, ženy, smíšené bez rozdílu věku. Družstvo sestává z max. 7 závodníků starších 15 let.

Na hojnou účast, férový souboj a přátelská setkání se těší pořadatelé, SDH Velká Ledhuje!

