Propozice soutěže Podorlické ligy v požárním útoku
„O PUTOVNÍ POHÁR SDH Houdkovice“
Datum soutěže: pondělí 5. července 2021

Místo soutěže: hřiště v Houdkovicích

Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Houdkovice, 518 01 Dobruška, IČO 64225224
Pro soutěž platí směrnice hasičských soutěží schválené VV SHČMS dne 16.6.2011, (upravené dle pravidel
požárního sportu z 11.3.2010), s výjimkami platnými pro Podorlickou ligu rok 2021, uvedenými ve vydaných
propozicích XXII. ročníku soutěže o putovní pohár „Podorlické ligy“ 2021, které jsou umístěny na stránkách
www.oshrychnov.cz v oddíle Podorlická liga a budou též vyvěšeny v soutěžním areálu. Soutěž je pořádána dle
těchto Pravidel „Podorlické ligy“. Účast v soutěži je na vlastní náklady družstev. Závodníci startují v soutěži na
vlastní riziko! Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech. Soutěžící musí mít
sebou členské průkazy SH ČMS, aby je mohli na požádání předložit pořadatelům nebo rozhodčím ke kontrole
věku a členství. Na start nebudou připuštěni soutěžící mladší 15 let v den soutěže.

Dodatek propozic a organizační pokyny k provedení soutěže 5.7.2021 v Houdkovicích:
1. Nástup k zahájení soutěže pro kategorii muži bude v 9.45 hod na ploše hřiště. Do soutěže budou
zařazena družstva, která se prezentují, včetně odevzdání přihlášky do soutěže a zaplacení
startovného ve výši 200,- za každé družstvo, do 9.30 hod. Pro družstva žen je čas ukončení
prezentace do 9.45 hod. Přihlásit se před soutěží a vybrat startovní pořadí bude možné na emailu
ludek.jezek@seznam.cz případně na telefonu 736 127 189. Možnost výběru pořadí bude dle
pořadí přihlášení, družstvům nepřihlášeným předem bude startovní pořadí přiděleno pořadatelem
při prezentaci. Čas pro přihlášení přes email začíná běžet zveřejněním, končí 4.7.2021 ve 20 hodin.
2. Soutěžní pokusy budou provedeny z jedné základny, na nástřikové terče. Soutěž se vyhlašuje jako
dvoukolová. Zahájí kategorie muži na 3B, dle zapsaného pořadí. Po provedení pokusů všech
družstev mužů v prvním kole budou ihned následovat druhé pokusy ve stejném pořadí. Po
technické přestávce na přemístění terčů a občerstvení rozhodčích budou provedeny pokusy 1. a
2. kola žen na 2B. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit soutěž v závislosti na počasí a počtu
soutěžních družstev na jednokolovou plus finále a tuto změnu vyhlásí při zahájení soutěže.
3. Družstva si budou přivážet soutěžní techniku a výzbroj na plochu hřiště k přípravné základně ze
zaparkovaných vozidel na ručních vozících. V čase přípravy k soutěžnímu pokusu předcházejícího
družstva proběhne na přípravné základně přejímka výzbroje dalšího družstva. Družstvo po
provedení pokusu nejprve odpojí hadici B od stroje a bez rozpojování vedení nechá vodu z hadic
vytéct do odpadové jímky. Po odpojení hadice B od stroje odklidí ihned ze základny svůj stroj a sací
vedení a teprve v době přípravy dalšího družstva provede rozpojení a úklid hadicového vedení a
odvoz na vozíku do svých vozidel.
4. Hodnocení výsledků soutěže a ceny:
Pořadí soutěže do seriálu „O pohár Podorlické ligy“ bude vyhlášeno dle lepších časů z obou kol.
V případě jednokolové soutěže z časů základního kola a to platí i v případě, že bude druhé kolo
nedokončeno z technických důvodů nebo z důvodu prudké změny počasí. Dle dosažených časů
obdrží družstva v obou kategoriích na prvních 3 místech poháry, dále budou předány věcné ceny
věnované SDH, OÚ a sponzory.
Putovní poháry SDH Houdkovice získá družstvo za nejlepší dosažený čas v obou pokusech,
samostatně v kategorii muži a samostatně v kategorii ženy.
Držitelem poháru se stává na 1 rok a je povinno pohár vrátit na výzvu SDH Houdkovice nejpozději
v den soutěže v následujícím roce.
Schválil Výbor SDH Houdkovice

