Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení v Rokycanech

V Rokycanech 15.5.2O10

Organizační zabezpečení I. kol a II. kola soutěže v požárním
sportu
1. Z rozhodnutí odborné rady velitelů bude toto organizační zabezpečení předáno
okrskovým velitelům pro zdárné zajištění I. kol
2. II. kolo proběhne dne 19. června 2O10 od 9.OO hodin v Holoubkově
3

II. kola se zúčastní soutěžní družstvo v počtu 10 členů, vedoucí družstva, trenér

4. Členové družstva budou jednotně ustrojeni v pracovním stejnokroji, popřípadě
v jednotném sportovním oblečení, nohavice ke kotníkům, přilba dle pravidel
směrnice o požárním sportu, příloha 6, lehký opasek
5. Vedoucí předloží průkazy členů s razítkem o zaplacení členských příspěvků a
občanský průkaz každého soutěžícího
6. Při plnění disciplin lze použít obuv dle Směrnice o požárním sportu pravidlo č. 50.
7. Na nářadí, které družstvo použije k plnění disciplin, nemohou být dělány žádné úpravy
8.

Při nenaplnění počtu soutěžních družstev v I.kolech budou zapojena všechna
výjezdová střediska

9. Kategorie a provedení disciplin dle pravidel požárního sportu
1O. Přihlášky je nutné odevzdat na OSH v Rokycanech do 1. června 2O10 z důvodu
zajištění stravy.
11. Bude použit jednotný průtokový ventil
12. Okrsky Hlohovice a Mýto mohou vyslat 2 družstva – sloučené okrsky
13. Běh na 100 m – za družstvo mohou nastoupit max. 6 závodníků, do hodnocení se
počítají lepší časy 3 závodníků. Štafeta se poběží člunkovým způsobem.
14. Přihlašovatel odpovídá za to, že veškeré věcné a technické prostředky PO odpovídají
Směrnicím o požárním sportu
15. Pořadatel neručí za škody způsobené na odložených věcech
16. Při podání protestu proti rozhodnutí rozhodčího je stanovena kauce 400 Kč. Pokud
bude protest neoprávněný, propadá tato částka ve prospěch Okresního sdružení hasičů
v Rokycanech.

--------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA
Sbor dobrovolných hasičů v ………………………………………….
Přihlašuje na okresní soutěž v požárním sportu družstvo
mužů ……………………….
žen ……………………….

……………........... . .
starosta SDH

……………………………….
Razítko SDH

………………………… …..................................
velitel SDH
starosta obce

