Memoriál Josefa Bednáře
XXI. ročník
(propozice)

Pořadatel: SDH Lipence
Termín soutěže: 17. 9. 2022
Místo konání: hřiště SDH Lipence
Tajemník soutěže: Martin Pavlíček, tel. 603 909 545. Ostatní funkce budou obsazeny před
soutěží.
Podmínky soutěže: nejpozději do 11. září 2022 na adresu pavlicek25.martin@seznam.cz
zašlete počet družstev v dané kategorii,
Aby bylo možno účastníky co nejrychleji informovat v případě zrušení závodu z důvodu
mimořádných opatření, žádáme o zaslání i telefonického kontaktu na zástupce přihlášených
družstev.
Startovné: placeno při prezenci za každé soutěžní družstvo
➢ děti – 200,- Kč
➢ dospělí – 200,- Kč
Ubytování: pořadatel ubytování nezajišťuje
Stravování: během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.
Doprava: na vlastní náklady družstev.
Zdravotní služba: pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající
rozsahu a místním podmínkám soutěže.
Povrh dráhy: travnaté hřiště
Časový harmonogram soutěže:
8.00 – 8.30 hod prezence soutěžních družstev dětí
11.30 – 12.00 hod prezence soutěžních družstev dospělých
9.00 hod nástup soutěžních družstev dětí
cca 12.30 hod nástup soutěžních družstev dospělých
cca 12.00 hod vyhodnocení soutěže dětí
cca 16.00 hod vyhodnocení soutěže dospělých
Soutěžní disciplína: požární útok – počet pokusů a bližší informace budou upřesněny při
zahájení.

Pravidla soutěže:
Soutěž bude provedena dle Směrnice Plamen a Směrnice hasičských sportovních soutěží pro
muže a ženy s místními úpravami:
Pro všechny kategorie:
➢ regulátor tlaku pořadatele
➢ proudnice každý svoje
➢ při pokusu se voda do kádě nedoplňuje
➢ značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době
přípravy pokusu.
V kategorii muži:
➢ zkráceno hadicové vedení o 1 ks hadice B
Technické podmínky k disciplíně:
➢ lze použít pojistky proti rozpojení hadic
➢ požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy
➢ družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic,
nástavce regulátoru tlaku a požární motorové stříkačky
➢ k plnění disciplíny musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující
požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397
➢ za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na
soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje,
že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního
sportu odpovídají Směrnici Plamen a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně
přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené
➢ kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově
prováděna před i po skončení pokusů
➢ pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech
Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:
soutěžící - sportovní oděv, pracovní stejnokroj, (celé družstvo musí být ustrojeno
jednotně). Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsaném
ústroji.
U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev
při prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních
závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni
zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.
Účastníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření vlády ČR.

