S DH
OBECNICE
Vás srdečně zve na již historicky 9. ročník
soutěže v netradiční štafetě a požárním útoku s playoff

MEMORIÁL FR. HOUSKY
pod záštitou pana Josefa Karase
starosty obce Obecnice
www.obecnice.eu
Pořadatel:
Termín soutěže:
Místo konání:
Kategorie:
Ročník:
Startovné do soutěže:

Sbor dobrovolných hasičů Obecnice
15. července 2017
hřiště Slavoje Obecnice
Muži, Ženy
9. ročník
200,- Kč/družstvo (placené při prezentaci)

Pořadatel soutěže nezajišťuje zúčastněným SDH stravu, dopravu ani ubytování. V místě konání soutěže však bude otevřena
Rezervace – letní restaurace (pivo, limo, klobása, hranolky, …)

Kontaktní osoby:

Petr Zima, SDH Obecnice, 728 611 848, abczima@seznam.cz
Zdeněk Vávra, SDH Obecnice, 728 664 493, stubby18@gmail.com

Začátek soutěže:

12:00 – 12:50 - prezentace družstev
13:00
- zahájení soutěže, nástup

Sbor dobrovolných hasičů Obecnice, 262 21, OBECNICE

http://obe.webnode.cz

Technická ustanovení:
Soutěž bude probíhat v kategoriích muži a ženy. Za zdravotní stav, pojištění soutěžících a za technický stav
soutěžního materiálu, odpovídající normám a pravidlům PS, zodpovídá přihlašující organizace. K účasti v
soutěži nebude vyžadováno lékařské potvrzení. Vedoucí družstev odpovídají za kázeň družstva během celé
soutěže. Hlavní rozhodčí může kdykoliv v průběhu soutěže přeměřit délku hadic či zkontrolovat stav požární
stříkačky. Terče budou sklopné, vzdálené 5m od nástřikové čáry, měřené elektronickou časomírou. V případě
technických nebo jiných problémů si pořadatel vyhrazuje právo zaměnit před začátkem soutěže sklopné terče
za 10ti kilové plechovky, v krajním případě měřené 2mi stopkami.
Soutěžní disciplíny:
1. část – ŠTAFETA A POŽÁRNÍ ÚTOK
a) Štafeta – 4-7 osob, přesná podoba štafety bude upřesněna na místě.
b) Požární útok – 7 osob, požární útok
Čas ze štafety a požárního útoku se sečte a součet časů bude sloužit pro nasazení družstev do 2. části soutěže.
2. část - PLAYOFF - nasazení dle celkového času z 1. části soutěže a systémem vítěz pokračuje, poražený končí.
Při startu kategorie žen může startovat muž na pozici strojník. V družstvu mohou startovat maximálně dvě osoby z jiného
družstva v obou kategoriích. Nutno nahlásit při prezenci družstev, případně nejpozději při přípravě družstva na základně.
Vyhodnocení:
V obou kategoriích vyhrává ten, kdo se umístí na prvním místě v playoff
Nářadí: klasické na standardní požární útok, široké hadice
Výstroj: jednotný úbor, zakrytá kolena (doporučené jsou zakryté lokty), kopačky zakázány, ochranná přilba.
Dotazy a protesty v průběhu soutěže řeší rozhodčí disciplíny a velitel soutěže.
Pozor:
Předběžné potvrzení účasti sborů SDH a jednotlivých družstev provede starosta, velitel nebo zástupce příslušného SDH do
termínu 14. července 2017 na jeden z níže uvedených kontaktů: (nutno nahlásit název SDH, počet družstev a v jakých
kategoriích družstva budou soutěžit + telefonní kontakt)
1. písemně: Petr Zima, Obecnice 365, 262 21, OBECNICE
2. e-mailem: abczima@seznam.cz , stubby18@gmail.com
3. telefonicky: +420 728 611 848, +420 728 664 493
Případné dotazy směřujte na výše uvedené kontakty
Těšíme se na Vás a přejeme hodně štěstí v soutěži.

Sbor dobrovolných hasičů Obecnice, 262 21, OBECNICE

http://obe.webnode.cz

