Obec Richvald
a
Dobrovoľný hasičský zbor v Richvalde

Vás srdečne pozývajú na 5. ročník hasičskej súťaže
o „Pohár starostky obce Richvald“

Termín konania súťaže: 20.6.2015 (sobota) o 15.00 hod.
Miesto konania súťaže: Futbalové ihrisko Richvald
Program súťaže:
1. 14.00 - 15.00 hod. prezentácia hasičských družstiev
2. 15.00 hod. zahájenie súťaže
3. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien
Štartovné: 1. družstvo 15 €, ďalšie družstvo tej istej DHZ 10 €
Kategórie: - muži
- ženy

Svoju účasť potvrďte najneskôr do 17.6.2015 na telefónne číslo:
0903 054 325 , 0915 875 576, 0917 101 857

Starostka obce Richvald:
Mgr. Zuzana Germanová

Predseda DHZ Richvald:
Martin Tej

Propozície
5. ročníka hasičskej súťaže o „Pohár starostky obce Richvald“

Usporiadateľ:

DHZ a Obec Richvald

Miesto konania:

Futbalové ihrisko Richvald

Termín:

sobota 20.6.2015

Disciplína:

požiarny útok – 2 pokusy

Veliteľ súťaže:

Miroslav Sobek

Hlavný rozhodca:
Program:

1400 hod. prezentácia súťažných družstiev
1445 hod. nástup účastníkov a slávnostné zahájenie
1500 hod. otvorenie súťaže

Po ukončení súťaže bude vyhodnotenie a odovzdanie cien.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
- štartovné: 1. družstvo 15 €, ďalšie družstvo tej istej DHZ 10 €
- poradie HD v súťaži sa určí podľa príchodu HD na miesto konania
súťaže, resp. rozlosovaním

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Výstroj členov HD:
- jednotná: zásahová - pracovná rovnošata(UBO, montérky a pod.),
prilba, opasok.

Náradie na požiarny útok:
- motorová striekačka PS 12
- 2 ks savice
- 1 ks sací kôš
- 1 ks rozdeľovač
- 4 ks hadice C
- 2 ks hadice B
- 2 ks prúdnice C

Poznámka – športové hadice nie sú povolené.

Plnenie disciplíny požiarny útok (hurá systém):
- Motorová striekačka a všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho
útoku si HD pripraví na základňu. Uloženie náradia na základni môže byť
ľubovoľné, avšak hadice nesmú byť navzájom pospájané. Savice nesmú
presahovať základňu smerom k nádrži s vodou. Naberanie vody do savíc
po našrobovaní sacieho koša je povolené. Po odštartovaní vybehne HD od
štartovej čiary na splnenie disciplíny. Požiarny útok sa považuje za
ukončený zrazením terčov.

Meranie času:
- Elektronická časomiera / kontrola ručnými stopkami.

Hodnotenie výkonov:
- Poradie súťažiacich družstiev bude určené podľa lepšie dosiahnutého času
požiarneho útoku z dvoch pokusov. Horší pokus sa ruší. Pri zhodnom čase
viacerých súťažných družstiev sa poradie určí podľa dosiahnutého času
v 1. pokuse.

OCENENIE VÍŤAZOV:
HD, ktoré získa najlepší čas požiarneho útoku získava POHÁR starostky
obce Richvald.
Družstvá na prvých troch miestach v kategórii mužov aj v kategórii žien
budú ocenené vecnými odmenami.

INŠTRUKCIE:
- Žiadame pozvané DHZ, aby svoju účasť potvrdili najneskôr do 17.6.2015
telefonicky na č. t. 0903 054 325 , 0915 875 576, 0917 101 857
- Doprava na vlastné nebezpečie.
- Stravovanie pre súťažiace družstvá (1 družstvo max. 10 členov)
zabezpečené v mieste konania.

