Benešovský pohár

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Benešov u
Semil pořádá
v neděli 25. září 2011
již XIX. ročník soutěže mužů a žen
v požárním sportu

o Benešovský pohár
který je zařazen do seriálu soutěží
JIZERSKÉ LIGY
www.jizerskaliga.cz
Soutěž proběhne v hasičském areálu
v Podolí

25. září 2011
Benešov u Semil – Podolí

Věříme, že naše pozvání přijmete a
soutěže se zúčastníte.

Časový program soutěže
9.00 - 9.30 hod
9.45 hod

10.00 hod

příjezd a prezentace družstev
nástup družstev a slavnostní
zahájení, instruktáž velitelů
družstev
zahájení soutěže

Po skončení soutěže - vyhodnocení - předání cen.

Startovné za jedno družstvo 150,- Kč musí být
zaplaceno při prezentaci.
Odměněno bude prvních pět družstev mužů i žen.

Technické podmínky pro soutěžní družstva
1. Stroj
Požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou. Ovládání
plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě
vyrobené výrobcem. Výfukové zplodiny musí procházet
vývěvou. Rozhodčí nebudou posuzovat funkčnost vývěvy ani
tvar výfukového potrubí. Požární stříkačka smí být pře
odstartováním družstva nastartovaná. Smí se používat dřážky
na savice, které kopírují chladič PS. Při útoku nebude použit
přetlakový ventil.
2. Sání
Savice-délka 2,5m bez tvarových úprav, minimální počet
závitů na koncovkách 2,5, délka náběhu na savicích se
neposuzuje. Oka na koši se neposuzují. Koš musí být
našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody.
Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje nebo na
něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do
vody. Došroubování koše ve vodě se neposuzuje. Koš a sací
vedení může být rozpojeno až na pokyn rozhodčího
(nedodržení znamená nehodnocení pokusu).
3. Útočné vedení
Minimální délka hadic 19 metrů. Kontrola délky hadic bude
provedena ihned po dokončení útoku změřením minimálně
jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva. Hadici
vybere rozhodčí. Rozdělovač s funkčními uzávěry. Proudnice
vlastní, maximální průměr výstřikové hubice 12,5mm+0,1mm.
Mezi spojkami včetně ozubů jednotlivých půlspojek musí být
mezera tak, aby se tam dal vložit list papíru.
4. Startování
Čas přípravy končí, když celé družstvo nastoupí na přípravnou
čáru. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho
opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra
nebo startovací techniky. Při špatném startuje družstvo vráceno

druhým výstřelem nebo píšťalkou. Startování je provedeno
startovací pistolí.
5. Měření času
Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Při
selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování
pokusu bude vloženo družstvo do startovní listiny po
rozhodnutí rozhodčího disciplíny. Terče jsou sklopné.
6. Jiná ustanovení
Vytyčovací terčíky jsou povoleny pouze mimo soutěžní dráhu.
Družstvu je povolen pouze jeden cizí soutěžící z účastníků
soutěže. Družstvo může poskytnout pouze jednoho
soutěžícího, soutěžící smí nastoupit mimo své družstvo pouze
jednou. Tato skutečnost musí být písemně oznámena
rozhodčímu disciplíny před startem.
Pokyny k soutěži
K soutěži nastoupí nejprve družstva mužů a po nich družstva
žen.
Každé družstvo použije vlastní výstroj a výzbroj.
Na přípravu materiálu na startovní základně je povoleno
maximálně 5 minut.
Protest může podat jen velitel za své družstvo do 10ti minut po
ukončení disciplíny hlavnímu rozhodčímu, se zálohou 100,Kč. Záloha bude vrácena v případě uznání protestu.
Organizační štáb
Velitel soutěže:
Rozhodčí:

Zdeněk Menšík
Jana Vurstová
Roman Mráz
Jan Sušer

Výstroj
Letní pracovní stejnokroj nebo sportovní oděv, lehký opasek,
přilba, obuv pracovní nebo sportovní, ale pro celé družstvo
jednotná.

PŘIHLÁŠKA
Přihlásit a zaregistrovat se předběžně můžete na
stránkách www.jizerskaliga.cz
Předběžná rezervace bude spuštěna 23. srpna 2011

JIZERSKÁ LIGA
2011
Nejvyšším orgánem Jizerské ligy v požárním útoku je
rada Jizerské ligy.
Radu Jizerské ligy tvoří zástupci pořadatelských
organizací jednotlivých soutěží

07. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
11. 6.
13. 8.
27. 8.
28. 8.
03. 9.
10. 9.
24. 9.
25. 9.
01. 10.

Krásná Ves
Svijany
Kosmonosy
Mříčná
Sychrov
Huť
Dneboh
Radimovice
Jirkov
Raspenava
Ploukonice
Benešov u Semil
Frýdlant v Čechách

Václav Kneb
Petr Lelek
Miroslav Příhoda
Jiří Lešák
Zdeněk Kuntoš
Luboš Kundera
Miroslav Šťastný
Ing. Aleš Šrytr
Ing.Tomáš Fichtner
Jaromír Hanzl
Miroslav Roubíček
Zdeněk Menšík
Josef Šperl

www.sdhbenesovusemil.estranky.cz

