Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště

si Vás dovoluje pozvat na soutěž mladých hasičů

HRADIŠŤÁČEK
KDY: 21.května 2022
KDE: areál hasičů v obci Dneboh
prezentace družstev: 9:15 – 9:55 hod.
nástup a zahájení soutěže: 10:00 hod.

Disciplíny soutěže:
požární útok: družtev
štafeta: železný hasič – junior

Zajištění soutěže:

SDH Mnichovo Hradiště
Hlavní rozhodčí – Koťátko Jarda a sbor rozhodčích

Občerstvení a zázemí soutěže:
SDH Dneboh
tratě pro disciplíny – areál
posezení v areálu
parkoviště
drobné občerstvení pro závodníky i doprovod
dětské hřiště (vstup na vlastní nebezpečí)

Tratě disciplín:
*trať požární útok: travnatá plocha - pod základnou tartan
elektronická časomíra – sklopné terče
po dobu útoku káď nebude dopňována
*trať štafeta: tartan - délka 100 metrů
elektronická časomíra - vypínání STOP tlačítko

Soutěž proběhne dle směrnice DS 2020
kontakt pro přihlašení do soutěže:
mh.sdh.junior@seznam.cz

Požární útok:

čára nástřiku:
Označena kuželem – po dobu požárního útoku je nedotknutelná!!!
základna:
Při přípravě základny je povolena přítomnost pouze jednoho vedoucího
(dle směrnice DS)
vybavení:
Bude provedena kontrola vybavení a stroje PS12
(dle směrnice DS)

Štafeta:
překážka okno
Soutěžící překoná překážku libovolně s dotykem
hadice B75
Soutěžící provede přetažení hadice s proudnicí B z podložky na podložku
(proudnice je závodníkem položena na podložku) - proudnice leží celá na podložce
kanystr
Soutěžící provede tlačení kanystru po podložce z okraje na okraj
přenášení kanystru není povoleno!!!
Při pádu kanystru:
soutěžící provede ustavení kanystru na podložku a provede dokončení úseku

V discipníně štafeta nejsou trestné body - jde o správné provedení disciplíny!!!
Při porušení pravidel nebo nesplnění štafety - je pokus hodnocen jako NEPLATNÝ!
Info pro vedoucí družstev:

VSTUP DO AREÁLU je povolen po 9:00h.
(do 9:00h. bude probíhat příprava soutěže – DĚKUJEME)

VSTUP DO PROSTORU DRÁHY ŠTAFETA:
(trénik před zahájením soutěže!!! )
Je povolen jen se souhlasem startéra štafety!
Po družstevech jednotlivého SDH v přilbách a dohledem vedoucího.
JAK NA ŠTAFETU? (popis a foto štafety - SOUTĚŽE 2020 / Hradišťáček)

hasici-mh-junior.cz

-- těšíme se na Vás --

