Sbor dobrovolných hasičů Přešín

VEČERNÍ DĚTSKÁ SOUTĚŽ PŘEŠÍN 2022
Datum konání: 28. května 2022
Místo konání: hasičská zbrojnice a její blízké okolí
Prezentace družstva: 19:00 – 19:45
Začátek soutěže: 20:00
Kategorie: děti
Účast potvrďte:
•

Pomocí SMS na tel. Číslo: 778 718 189

•

Nebo pomocí e-mailu na kustod11@seznam.cz

Startovné: 100 Kč (za jedno družstvo) se platí při prezentaci

SOUTĚŽ JE POJIŠTĚNA

Propozice
1. Účast: 7 členů SHD
2. Výstroj: lehká obuv,stejnokroj
3. Výzbroj: 2 ks hadice B (75 mm), 4 ks hadice C (52mm), 2 ks proudnice C,
rozdělovač libovolný, 3 ks klíče na hadice, PS-12, 4 ks savice, sací koš s klapkou

!!DÉLKA HADIC 1Om!!

Požární útok
• Na pokyn rozhodčího se měří 5 minut na přípravu základny.
• Útok se provádí dle pravidel klasické soutěže
•

Na útok je k dispozici 1500 l vody (voda se během útoku nedoplňuje).

PRAVIDLA SOUTĚŽĚ BUDOU UPŘESNĚNA
VELITELŮM DRUŽSTEV PO NÁSTUPU.

------------------------------------------------------------------------------------

SDH PŘEŠÍN
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů v ______________________ přihlašuje
____________družstvo můžu
______________družstvo žen

Sbor dobrovolných hasičů Přešín

NOČNÍ SOUTĚŽ PŘEŠÍN 2022
Datum konání: 28. května 2022
Místo konání: hasičská zbrojnice a její blízké okolí
Prezentace družstva: 21:00 – 21:45
Začátek soutěže: 22:00
Kategorie: muži,ženy
Účast potvrďte:
• Pomocí SMS na tel. Číslo: 778 718 189
• Nebo pomocí e-mailu na kustod11@seznam.cz
Startovné:200 Kč (za jedno družstvo) se platí při prezentaci

SOUTĚŽ JE POJIŠTĚNA
Propozice
1. Účast:7 členů SHD
2. Výstroj:letní pracovní stejnokroj, obuv pracovní šněrovací, boty vz.
60 (kanady) nebo požárnická obuv holeňová, přilba požárnická
jakéhokoliv typu, požárnický pás těžký bez karabiny a bez sekery
3. Výzbroj:2 ks hadice B (75 mm), 4 ks hadice C (52mm), 2 ks proudnice C,
rozdělovač libovolný, 3 ks klíče na hadice, PS-12, 4 ks savice, sací koš
s klapkou

Požární útok
• Na pokyn rozhodčího se měří 5 minut na přípravu základny.
• Stroj nastarován klikoupo zahájení požárního útoku, možno i
startérem.
• Stroj nesmí startovat v průběhu příprav na základně.
• Útok se provádí libovolným způsobem ze základny 2x2 m.
• Sací, dopravní a útočné vedení může družstvo utvořit libovolně.
• Všechny savice musí být spojeny před ponořením do vody!
• Hadice se rozhazují.
• Na útok je k dispozici 1500 l vody (voda se během útoku nedoplňuje).

PRAVIDLA SOUTĚŽĚ BUDOU
UPŘESNĚNA VELITELŮM DRUŽSTEV
PO NÁSTUPU.
---------------------------------------------------------------------

SDH PŘEŠÍN
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných
hasičů v ______________________ přihlašuje
____________družstvo můžu

______________družstvo žen

