Putovní pohár „ Starostů obcí okrsku Hustopeče n/Bečvou“
Pravidla pro uspořádání soutěží v požárním útoku družstev okrsku Hustopeče n/B
,,,, ROK 2017 ,,,,
Disciplína : požární útok dle pravidel pož. sportu a technických pravidel níže zapsaných.
Počet hadic „B“ určí pořadatel jednotlivé soutěže v propozicích.
Do seriálu soutěží se započítají výsledky pož. útoku z okrskové soutěže jen v kategorii nad 35 let.
Hodnocení jednotlivých soutěží : Čas požárního útoku bude měřen elektrickou časomírou.
Při malé účasti družstev možnost dvoukolového uspořádání soutěže. ( Domluva při poradě velitelů
před zahájením soutěže).V tomto případě se započítá do výsledku lepší dosažený čas.
Systém bodování : 1. místo - 10 bodů
2. místo 8 bodů
3. místo 6 bodů
4. místo 4 body
5. místo 3 body
6. místo 2 body
7. místo 1 bod
8. a další pořadí + diskvalifikace

- 0 bodů

Do celkového pořadí se započítají všechny výsledky soutěží zařazených do seriálu poháru
v kategorii mužů i žen. Družstvo mužů nebude hodnoceno, pokud se nezúčastní okrskového kola a
více jak dvou soutěží zařazených do seriálu. Družstvo žen nebude hodnoceno, pokud se nezúčastní
okrskového kola a neabsolvuje nadpoloviční většinu soutěží zařazených do seriálu ( v případě
sudého počtu soutěží – min. polovinu).
SDH, které nezaplatí příspěvek do začátku pohárových soutěží, zařazených do „Poháru starostů“,
nebudou klasifikovány až do zaplacení!!!!!!!!
V konečném součtu při rovnosti bodů rozhoduje :
- počet lepších umístění
- počet absolvovaných soutěží
- součet všech započítávaných časů
- los
Při pohárové soutěži za účasti jiných družstev počítá se umístění družstev okrsku .
- příklad : v pohárové soutěži celkově 4. místo - nejlepší z okrsku - započítává se 10 bodů - atd.
Technické podmínky : Soutěže probíhají dle platných pravidel požárního sportu a technických
podmínek.
Možnost použít hadice: - plošné měření šířky - u hadice „C“ je minimální šířka 65 mm , u hadice
„B“ je minimální šířka 100 mm, délka hadic min. 19m (kontrola šířky hadic na základně před
provedením pož. útoku, kontrola délky po ukončení pož. útoku). Výstroj družstva dle pravidel
požárního sportu . Družstvo může být složeno ze členů neregistrovaných v okrsku Hustopeče n/B.
Pokud bude chybět v družstvu okrsku soutěžící, smí být toto družstvo doplněno jedním
soutěžícím z okrsku, který bude startovat v dresu mateřského sboru. Soutěžící smí startovat max.
dvakrát na jedné soutěži.Toto musí být nahlášeno již na poradě vedoucích družstev před
zahájením soutěže !!!!!
Pokud budou startovat dvě družstva z jednoho SDH, nastoupí obě družstva současně při
startu prvního družstva. Pořadatel zajistí označení jednotlivých družstev, aby nedošlo
k záměně soutěžících s výjimkou předchozích pravidel o půjčování soutěžících dle
okrskových pravidel. Okrsková soutěž se podřizuje všem výše organizovaným soutěžím
pořádaných v okrsku (tj. VC, extraliga) pokud jsou organizována SDH okrsku.

Měření hadic provádět u družstev okrsku !
Požární útoky se započítávají do „Poháru starostů okrsku Hustopeče nad Bečvou“ – ročník
2017
Pořadatel zajistí předání a zveřejnění výsledků okrsku do druhého dne po soutěži bratru Boháčovi,
který je uveřejní na stránkách SDH Špičky !!!

Seznam soutěží pořádaných v roce 2017
„ O putovní pohár starostů obcí okrsku Hustopeče n/Bečvou“

Vysoká (místo konání Poruba )

Špičky

14.5.2017

10.00 hod.
okrsková soutěž
(muži nad 35 - 2B)

8.7. VC OSH Přerov
včetně kategorie muži nad 35 let

13.00 hod.
!! - VC OSH!!

Poruba

15.7.

13.30 hod.
(3 B)

pohárová soutěž

Hustopeče n/B

30.7.

13.00 hod.
(3 B)

pohárová soutěž

Milotice

5.8. VC OSH Přerov 13.00 hod.
(3 B)

Vysoká

20.8.

13.00 hod.

pohárová soutěž
(2 B)

Financování pohárů : starostové jednotlivých obecních úřadů okrsku Hustopeče n/B.
Dohodnuto a sepsáno na okrskové poradě v Miloticích dne 26.3.2017

Termíny dětských soutěží pořádaných v okrsku Hustopeče n/B v roce 2017:
Hustopeče n/B
Vysoká
Poruba
Špičky

3.6..2017
?
?
16.9.2017

VC

VC

10.00hod.
10.00hod.
10.00hod.
10.00hod.

