Propozice soutěže

O pohár starostky obce Lanžov
Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV
SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2011) a
dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11.
2014.
pořadatel: SDH Lanžov
termín a místo konání: 21. 8. 2021 areál koupaliště Lanžov
prezence družstev dětí: 9:00 - 9:45
nástup družstev dětí: 9:45
zahájení soutěže dětí: 10:00
prezence družstev mužů a žen 11:00 - 11:45
nástup družstev mužů a žen: 11:45
zahájení soutěže mužů a žen: 12:00 (čas zahájení soutěže mužů je orientační a může se posunout)
startovné – muži, ženy: 200,- Kč
startovné – děti: 100 Kč
startovní pořadí: bude určeno na místě po nástupu družstev nebo zadáním on-line na facebooku
disciplína: požární útok družstev
kategorie: muži, ženy, děti (mladší žáci, starší žáci, přípravka po předchozí domluvě)
hlavní rozhodčí: Jana Raticová
velitel soutěže: Tomáš Sedláček
Děti:
požární útok dle pravidel hry Plamen
Podmínky soutěže:
travnatý povrch, káď nebude průběžně doplňována
terče sklopné, časomíra elektronická
stroj na základně nastartovaný
proudnice vlastní
Sportovní hadice nejsou povoleny.
Nástavce na savice a pojistky jsou povoleny.
Ústroj:
pracovní nebo sportovní (pro celé družstvo jednotná)
obuv pracovní nebo sportovní, kopačky nejsou povoleny
přilby schváleného typu, opasky nejsou povinné

Protesty:
Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest. Protest podává vedoucí
družstva hlavnímu rozhodčímu. Za podání protestu si pořadatel vyhrazuje právo složení kauce ve výši
500,- Kč. Je-li protest uznán, vybraná kauce se vrací odvolateli, v ostatních případech kauce propadá
ve prospěch pořadatele, který vystaví protestujícímu zúčtovací doklad.
Ostatní:
Družstvo, které při prezenci nepředloží řádně vyplněnou přihlášku (jména, data narození
soutěžících, včetně razítka SDH a podpisu přihlašovatele), nebude připuštěno ke startu.
Soutěž je řádně pojištěna.
Zdravotnická služba zajištěna.
Za odložené věci neručíme.
Další možné úpravy po dohodě vedoucích a hlavního rozhodčího při nástupu soutěžních družstev
před zahájením soutěže.
Předběžné přihlášení na soutěž prosím proveďte na stránkách http://sdhlanzov.unas.cz v sekci
„Přihlášení na soutěž“ nebo na uvedené emailové adrese / telefonním čísle.

Žádáme účastníky soutěže, aby dodržovali mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti
s epidemií koronaviru, která budou platit v den soutěže.
Zároveň prosíme o respektování pokynů pořadatelů!

kontakt:
Tomáš Sedláček, tel. 724 446 524, email: tomas-sedlacek@volny.cz
Jaroslav Tomášek, tel. 608 895 643, email: jaroslav.tomasek@atlas.cz
web: www.sdhlanzov.unas.cz
FB skupina: Hasiči Lanžov

