Propozice

SEDLECKÝ POHÁR 2016
Pohár se pořádá v kategoriích Muži, Ženy, Děti mladší, Děti starší a Přípravka.
Termín: 3.9. 2016 na fotbalovém hřišti v Sedlci u Benátek nad Jizerou
Přihlášky se podávají písemně na e-mail: tomas@petrtyl.cz
nebo formou SMS na číslo 603 503 680 nejpozději do 28.8. 2016.
Orientační program:
l 9:30 prezentace
l 9:45 nástup a rozlosování
l 10:00 zahájení soutěže
l ukončení soutěže dle počtu přihlášených
l slavnostní vyhlášení poháru
l přátelské posezení
Podmínky soutěže:
l Za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá přihlašující organizace. Vedoucí družstva odpovídá za kázeň družstva během celé soutěže.
l Startovní pořadí určuje los s možností úpravy pořadatelem (například při kolizi startovního času družstev dospělých a dětí jednoho SDH).
l Družstvo, které nenastoupí na start svého pokusu do 5 minut od vyzvání, bude vyloučeno ze soutěže. Za nesportovní chování v průběhu
soutěže (vztahuje se na celý sportovní areál) bude družstvo vyloučeno ze soutěže. Důvodem k vyloučení ze soutěže je i koupání v kádi na
požární sport v průběhu soutěže.
Povrch soutěžní dráhy:
Terče:
Motorová stříkačka:
Hadice, rozdělovač, proudnice:
Sací koš a savice:
Přetlakový ventil:
Ochranná přilba:
Jednotná ústroj:
Velitel soutěže a rozhodčí:
Startovné:
Ceny:

tráva
nástřikový terč - dospělí, plechovky - děti
na motorové stříkačce nesmí být žádné zjevné nebezpečné úpravy, pro které by mohlo dojít k úrazu
závodníků
vlastní – sport i normal, 2x B, 4x C, 2x proudnice, 1x rozdělovač
vlastní
povinný pro kategorie dětí (poskytne SDH Sedlec)
přilba musí být nasazena na hlavě během celého útoku i při přípravě družstva na základnu
družstvo nastupuje k plnění disciplíny v jednotné ústroji, buď v pracovním, nebo sportovním oděvu.
Povinný je opasek.
zajistí pořadatel
100,- Kč za družstvo mužů a žen, dětské kategorie startovné neplatí
zajistí pořadatel - pro první tři místa v každé kategorii pohár, diplom pro každé družstvo

l Při přípravě na základnu musí být mezi půlspojkami hadic a šroubením sacího vedení a košem taková mezera, aby mezi nimi bylo možné
prostrčit zalaminovaný list papíru.
l Rozmístění značek pro odhození hadic, umístěných uvnitř soutěžní dráhy, je možné pouze v době přípravy na základnu.
l Při přípravě na základnu položí soutěžící na základnu nejprve motorovou stříkačku. Ihned poté vydá rozhodčí povel „Na základnu“. Po tomto
povelu se začíná měřit čas na přípravu 5 minut. Pokud bude na základnu položeno jakékoliv jiné nářadí dříve než motorová stříkačka, vydá
rozhodčí povel „Na základnu“ ihned.
l Po povelu rozhodčího „Na základnu“ jsou u základny přítomni pouze startující členové soutěžního družstva. Bude-li přítomna jakákoliv další
osoba, např. trenér, hodnotí se to jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.
l V kategorii ženy je povoleno pomoci soutěžícím s položením stříkačky na základnu a s postavením stříkačky na místo, které vyhovuje soutěžícím. Jakákoliv další pomoc nebo setrvání nestartujících osob u základny je hodnocena jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.
l Běží se dva útoky. Počítá se čas lepšího útoku. V případě stejného lepšího času dvou družstev rozhoduje čas horšího útoku.
V případě rovnosti časů i horšího útoku u družstev na 1. až 3. místě celkového pořadí se běží třetí útok.
l Během celého poháru je zajištěn prodej občerstvení.

