KOŠOVSKÝ POHÁR
2017
Tradiční soutěž se sáním z podzemního zdroje
Vážené sestry, bratři a přátelé hasičského sportu.
SDH Košov Vás srdečně zve na soutěž na Košově.
Pořadatel: SDH Košov
Místo konání: Košov– Hrádka (u lomu)
Datum konání: 27.5.2017
Začátek soutěže: 9:00h (prezentace)
Startovné: 150 Kč (při prezenci)
Kategorie: Muži, Ženy, Děti

Disciplíny: požární útok

Časový plán soutěže:
Prezence
Nástup - zahájení soutěže a losování pořadí
Požární útoky
Nástup - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

09:00 - 09:50
10:00 - 10:10
10:15 - 14:00
14:30

Pozn.: Časový plán se může změnit v závislosti na počtu soutěžících družstev.

Přihlášky se přijímají při prezenci. Pokud je to možné, potvrďte prosím účast na
mail: sdhkosov@seznam.cz

Občerstvení zajištěno
www.sdhkosov.cz

Propozice
DISCIPLÍNY
Požární útok:
Trať odpovídá Souboru předpisů SH ČMS. Sání vody z podzemního zdroje. Voda
je během útoku doplňována. Sací vedení musí být smontováno před vhozením
do vody vč. karabiny připojené na koš. Lanko musí po celou dobu útoku zůstat
volným koncem mimo zdroj vody. Povrch tratě travnatý, mírně do kopce. Terče
s elektronickou časomírou. Budou provedeny 2 útoky, počítá se čas lepšího.

Potřebné nářadí:
1 ks přenosná motorová stříkačka v chodu
2 ks savic 2,5 m dlouhé, nebo 4 ks savic 1,6 m dlouhé spojené do dvou dílů
1 ks sací koš + ventilové lanko (koš TURBO plast povolen)
2 ks tlakových požárních hadic B (nezúžené, nezkrácené)
1ks třícestný rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem
4 ks tlakových požárních hadic C (nezúžené, nezkrácené)
2 ks proudnic C (každé družstvo použije své vlastní)
2 ks klíče na spojky
Nářadí musí odpovídat platným směrnicím pro hasičské soutěže.

Oděv soutěžících: Stejnokroj II nebo sportovní oblečení, přilba, kožený opasek

Velitel soutěže: Kracík Karel

Kontaktní osoba: Ing. Jaček Radomír
tel: 731 547 701

e-mail: sdhkosov@seznam.cz
V případě, že sbor nevlastní stroj se sáním, možno zapůjčit stroj domácího týmu.
Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.
Přihlašovatel odpovídá za veškeré technické a věcné prostředky PO použité
v disciplínách požárního sportu. Soutěžící se účastní soutěže na vlastní
nebezpečí.
www.sdhkosov.cz

