SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Liberec
Liberec 1, U Náspu 5, 460 01

Propozice
Název soutěže:

Pohár starosty OSH - pro družstva žen
a Pohár primátora - pro družstva mužů

Pořadatel:

OSH Liberec ve spolupráci s SDH Karlinky

Místo konání:

Karlinky – hasičské hřiště

Termín:

31. srpna 2019
prezence
nástup
zahájení

14.00 – 14.30 hodin
14.45 hodin
15.00 hodin

Pracovníci soutěže: Velitel soutěže: Ladislav Stejskal
Hlavní rozhodčí: Pavel Exner
Rozhodčí základny: Zdeněk Čálek
Startér: Vít Hradec
Rozhodčí– terče: Libuše Čálková, Iveta Židlická
Přípravná základna: Šárka Rainerová
Přihlášky:

Svoji účast nahlaste telefonicky na OSH Liberec
485 105 632 nebo emailem osh.lbc@volny.cz
do 23. 8. 2019

Startovní pořadí:

Proběhne losováním při nástupu.

Občerstvení:

Občerstvení je zajištěno - SDH Karlinky.

Zdravotní služba:

Water RESCUE Liberec – Radek Bartoníček

Kontaktní osoba:

S případnými dotazy se můžete osobně nebo
telefonicky obrátit na OSH Liberec tel: 485 105 632,
nebo Jana Kovaříková (ORHS) 604 242 099

Kategorie:

Ženy a muži

Organizační pokyny: Pokud se soutěže účastní 10 družstev a méně,
budou provedeny 2 pokusy.
Příprava základny: Přípravný čas, který je 5 minut, začíná od pokynu
rozhodčího na základnu.
Hodnocení:

Při provádění 1 pokusu umístění dle dosaženého
času. Při provádění 2 pokusů umístění dle lepšího
času, při shodném lepším čase, rozhoduje součet
časů obou pokusů.

Protest:

Písemně hlavnímu rozhodčímu, do 10 minut
od ukončení pokusu. Výše kauce je 100,- Kč.

Technické podmínky:
- družstva si přivezou k provádění PÚ veškeré nářadí
- plochá šíře hadic B min. 113 mm, hadic C min. 79 mm, nejsou povoleny
sportovní (úzké) hadice
- start pokusu může být prováděn s motorovou stříkačkou v chodu
- je povolen jeden chybný start
- nebude použit přetlakový ventil
- terče sklopné
- čas bude měřen elektronickou časomírou
- kontrola nářadí bude prováděna na přípravné základně
- použití pojistek se neposuzuje
- mezera mezi ozuby koncovek – na vložení laminovaného papíru
- pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech,
pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání
- každé družstvo si smí vypůjčit maximálně 2 závodníky/ice z jiného družstva.
Tato skutečnost nemusí být oznámena hlavnímu rozhodčímu, ale závodníci/ice
budou útok provádět v oděvu svého družstva.
V Liberci dne 29. 7. 2019

Jana Kovaříková

