Sbor dobrovolných hasičů v Chotětově
si Vás dovoluje pozvat
na
19. ročník
Chotětovského Poháru
v požárním útoku o putovní poháry
Starosty Městyse Chotětov v kategorii muži
Starosty SDH Chotětov v kategorii ženy
Starosty Městyse Chotětov v kategorii starší děti
Starosty SDH Chotětov v kategorii mladší děti
Firma JIRS Bezno v kategorii přípravka

Datum konání :
Od :

5.9.2020

9:00hod.

Místo : Sportovní areál Městyse Chotětov

Termín soutěže
: 5. září 2020
Start prvního družstva :
9 : 00hod.
Místo konání
: Sportovní areál Městyse Chotětov
Registrace
: 8:00 – 8:45 hod.
Startovné
: Dospělí 200,-Kč
děti 150,-Kč, bude placeno při prezenci
Občerstvení
: zajištěno v areálu konání soutěže
Povrch soutěžní dráhy : pevná plocha 4 x 8m, zbytek dráhy trávnatá plocha
Terče
: nástřikové
Materiál
: vlastní, lze použít sportovní materiál, sportovní oděv a obuv, pro
děti jednotná mašina
Přihlášení mužů a žen : http://www.firesport.eu/
Přihlášení dětí
: http://www.firesport.eu/ nebo na email
hasicichotetov@seznam.cz, či tel. 604798923 p. Martin Urban.
Při přihlašování družstev berte zřetel na to, že muži a ženy poběží současně s dětmi.
Přihlášení bude zvlášť pro děti a zvlášť pro dospělé. Při přihlášení družstva, přidejte také
kategorii.
Soutěž se organizuje dle platných Směrnic hasičských soutěží vydaných SH ČMS s
úpravami popsanými v propozicích BP.
- Požární útok v kategorii mužů proběhne na 2B a společném platě s ženami, družstva
půjdou dle přihlášení na firesportu. Každá kategorie bude hodnocena zvlášť.
- Požární útok dětí dle pravidel hry Plamen, požární stroj bude jednotný s použitím
přetlakového ventilu, děti půjdou na stejném platě dle přihlášení na firesportu, nejdříve
však svůj pokus odběhne přípravka. Každá kategorie bude hodnocena zvlášť.
- Soutěž se bude konat na jeden pokus. Druhý pokus není vyloučen, a to za předpokladu
menšího počtu družstev a domluvy vedoucích družstev před zahájením soutěže.
- Hadice C 42 a B 65 nebo C 52 a B 75, možno použít pojistky.
- Čas na přípravu je 5 minut.
- Družstvo kategorie mužů a žen, si smí vypůjčit dva lidi a zároveň smí zapůjčit dva lidi.
Jeden soutěžící muže být zapůjčen pouze do jednoho družstva.
- Za družstvo kategorie mužů a žen nesmí běžet opačné pohlaví.
- Voda se během požárního útoku bude doplňovat.
Technické ustanovení:
Za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá přihlašující organizace. K účasti nebude
vyžadováno lékařské potvrzení. Vedoucí družstva odpovídá za kázeň družstva během celé
soutěže.
Protesty : Protesty a vyloučení ze soutěže dle Směrnic hasičských soutěží, při podání
protestu bude požadována kauce 200,- Kč, která bude v případě uznání protestu vrácena.
Protest bude podán v písemné formě a to nejdéle do 10. minut od skončení pokusu.

