Hasiči bez hranic

„Hasiči bez hranic – Propojení hasičské činnosti v příhraniční oblasti
Krušné hory/Erzgebirge a investice do hasičské (speciální) techniky“
číslo projektu: 100260053

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HORA SVATÉ KATEŘINY
pořádá

10. ROČNÍK O POHÁR MLADY MATĚJÍČKOVÉ - MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
MLADÝCH HASIČŮ
Kdy: 10. 06. 2017 od 9 hod (registrace v 8:30)
Přihlášky posílejte do 31.5.2017 do 12 hod. Pozdější přihlášky nebudou
akceptovány!
Email: jirik.zilka@seznam.cz nebo tel: 777 561 004 – Jiří Žilka
Kde: v prostoru u Restaurace U Vleku
Družstva:
1. Kategorie mladších žáků (2005-2010)- 5-ti členné družstvo (i smíšené)
2. Kategorie starších žáků (2001-2005)- 5-ti členné družstvo (i smíšené)
Co s sebou:

1. Sportovní oblečení a obuv (i náhradní) – musí mít dlouhý rukáv i nohavice,
sportovní přilba, opasek
2. Hadice „B“ 2x, hadice „C“ 4x , klíče, sací koš, rozdělovač (dle směrnic Hry
Plamen pro mladší žáky platný od 01. 09. 2016)
3. Láhev na pití (občerstvení zajištěno)
Pořadatel dodá:
1.
2.
3.
4.

Savice 2x (jsou spojené u mladší i starší kategorie)
Přetlakový ventil
Stroj (ovládá u všech družstev pouze dospělý hasič) + plošinu
Terče, proudnice

Propozice k soutěži:
-

-

Soutěžit se bude v požárním útoku, družstva jsou 5tičlenná (i smíšená)
v kategorii mladších a starších žáků (podle věku rozdělena výše)
Každé družstvo má 2 pokusy (počítá se nejlepší čas), pořadí se bude
losovat v mladší i starší kategorii
Stroj bude obsluhovat pouze dospělý vedoucí
Obě kategorie mají savice zapojeny do stroje i spojeny k sobě, připojuje se
pouze sací koš
Hadice „B“ i „C“, proudnice, rozdělovač jsou na základně připraveny tak,
aby žádná část nepřesahovala okraje základny a mezi spojkami prošel list
papíru, další rozmístění je na uvážení soutěžícího družstva (doprovázející
vedoucí může poradit pouze slovem)
Na přípravu základny má každé družstvo 2 minuty, po kontrole rozhodčím
se může připravit ke startu
Start je možné opakovat pouze 1x, poté je družstvo ve svém pokusu
diskvalifikováno
soutěžící na postu proudaře nesmí překročit určenou linii, proudnice se
může dotknout pouze proudař
Útok končí zásahem do terče a shozením plastové lahve

Štáb soutěže:
Náčelník štábu: Jiří Žilka
Velitel soutěže: Jana Gröblová, Lucie Hejnová
Vedoucí technické čety: určí SDH HSK
Materiální zabezpečení: SDH HSK
Organizační zabezpečení: Jana Gröblová, Jiří Žilka (prezentace, výsledky,
diplomy)

Zdravotní služba: SDH BRANDOV
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí: každé družstvo dodá rozhodčího podle svých možností
Protesty: u náčelníka štábu
Stravování: SDH HSK v Restauraci U Vleku

