Olešnická Nalivačka 2012

POZVÁNKA
a
PROPOZICE
SDH Olešnice si Vás dovoluje pozvat na 3.ročník
požární soutěže v NABĚRAČCE, která se koná
5.5.2012. Začínáme už v 11:00 hod. Pro diváky a
všechny další příznivce akce zajištěno bohaté
občerstvení!!!!
Propozice k disciplíně a přihlašovací informace
najdete na našich internetových stránkách.
www.sdh-olesnice.webnode.cz
www.sdh-olesnice-x.webnode.cz/

PROPOZICE
Termín a místo konání soutěže:
Začátek:

sobota 5.5.2012 (na fotbalovém hřišti v obci)
11:00-11:30 (prezentace družstev)
11:45 (zahájení soutěže)
Soutěžní disciplíny: Naběračka (2-3 kola, dle dohody, započ. nejlepší čas)
Velitel soutěže:
Martin Bárta
Kategorie:
Muži,Ženy,Veteráni
Hl. rozhodčí:
Pavel Mlčoch
Ceny: Poháry, diplomy, věcné ceny

NABĚRAČKA
Nářadí na nalévačku:
Stříkačka: Muži, Ženy – PS 12, FIRES, Tohatsu
-úpravy povoleny, !!!bez ejektoru!!!
Veteráni – PS 8
2 ks savic 2,5 m,o průměru 110 mm se šroubením
1 ks sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem
1 ks hadice B 65 (dodá pořadatel)
2 ks klíčů na spojky a šroubení
ZÁKLADNA 2 × 2 m
Nářadí nesmí přesahovat přes okraj základny, kromě savic. Pokud soutěžní družstvo nasazuje
koš metodou ze základny (ze spod) tak se konec savice nalévače, smí dotýkat země. Družstvo
může mít na základně i druhou B nebo C hadici na podložení savic.
Soutěžní družstvo: 3 soutěžící pro naběračku, pořadí týmu dle rozlosování.
Průběh: 3 soutěžící z týmu budou odstartováni (Košař, Spojař savic, Strojník), předvedou
klasickou naběračku ,na mašinu bude připojena jedna hadice B která se připojí na čidlo a to po
výstřiku vody z B hadice sepne časomíru.Na přípravu základny mají soutěžící 3 min.Naběračka
je dokončena sepnutím časomíry ,po výstřiku vody z B hadice, a to nejpozději do 1 minuty.
Ústroj: jednotná,každý z závodníků musí mít ochranou přilbu ,opasky nejsou povinné ale budˇ
je bude mít kompletní soutěžní družstvo a nebo ani jeden závodník. Sací vedení nemusí být po
dokončení naběračky sešroubováno!!! .Dokončení naběračky = doba než voda po výstřiku z B
hadice sepne časomíru, nejdéle však do 1 minuty, pak je pokus neplatný. Koš musí být
našroubován před ponořením do vodní nádrže. Pokud koš spadne do vody a savice se nedotkne
vodní hladiny, může být koš vytažen z vody a našroubován, šroubování koše pod vodou je
zakázán !!! Po dokončení pokusu, při vytažení koše z nádrže, musí koš držet na savici, jinak je
pokus neplatný. Při podání protestu kauce 500,- Nejpozději do 15 minut, od ukončení jeho
pokusu. Družstvo si nesmí půjčit člena z jiného družstva, soutěžícího na soutěži. Pokud na
soutěži startuje více družstev z jednoho SDH např. A,B,C tým, mohou mít tato družstva jednoho
strojníka z jejich SDH. Čas je měřen elektronickou časomírou. Startuje se výstřelem z pistole,
ale časomíru sepne fotobuňka.
(MÍSTNÍ ÚPRAVY PRAVIDEL)
Každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí!!!!!!

PŘIHLÁŠENÍ
U kategorie mužů a veteránů se stačí registrovat až na místě. Ale není na škodu když
dáte vědět, že se zúčastníte . U kategorie ŽEN bych prosil, aby jste se nahlásily
telefonicky, nebo na email. Toto opatření je kvůli zajištění cen pro ŽENY!!!!!
Přihlašujte se nejpozději do 30.dubna!!!!!!!!!

Email: xteamsdholesnice@email.cz
Mob. číslo: 734 740 490
Startovné: 100,- Kč (placení v den soutěže na místě)

Na Vaši účast se těší SDH Olešnice.

SDH Olešnice
Dudek Jiří

