POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Ostrata
Vás zve
na 18. ročník soutěže v požárním útoku družstev žen a mužů

„O POHÁR OBCE OSTRATA“
konaný v sobotu 9. června 2018
Program: 14:20 - 14:50 příjezd a prezence družstev
15:00
nástup a rozlosování
15:10
start prvního družstva
- první startují domácí, následně všechny ženy, po nich družstva mužů
- vyhlášení výsledků do 30 min po útoku posledního družstva
- soutěž je započítávána do GP 8. okrsku
Podmínky soutěže: Trasa útoku je vedena na travnatém svažitém povrchu v lokalitě obce
zvané „Halaškův žleb“. Vystrojené družstvo (max. 9 členů) se postaví na startovní čáru,
po pokynu startéra proběhne vytýčenou trasou k pomocné základně, přes pomocný žebřík,
přenese potřebnou výzbroj k základně a provede požární útok s dopravním vedením 2B
a útočným vedením 2 x 2C. Jeden z členů soutěžního družstva může zůstat na základně
u stroje, do útoku se tento člen může zapojit, až se některý z dalších členů družstva dotkne
výzbroje na pomocné základně. Vodní zdroj je káď, hladina vody je pod úrovní základny,
časomíra elektronická. Soutěž se řídí pravidly GP 8. okrsku, kompletní pravidla GP naleznete
na: http://www.hasici-zelechovice.cz/
Družstva žen probíhají stejně vytyčenou trasu s rozdílem, že výzbroj mají připravenou
na základně (odpadá pomocná základna).

Výzbroj a výstroj: PPS schváleného typu
sací koš dle ČSN
2x savice
2x hadice B 75mm
rozdělovač
4x hadice C 52mm
2x proudnice C
oblek – hasičský pracovní postroj (PS2 apod.)
obuv jednotná, kopačky a tretry jsou zakázány
těžký opasek, přilba

Organizační pokyny:

Startovné je 150 Kč pro družstvo, které není přihlášeno do GP 8. okrsku. Trasa
příjezdu vozidel bude po vjezdu do obce značena tabulemi „soutěž“. Parkování po odložení výstroje na místě
určeném organizátory. Trénink na připravené trati je možný pouze do čtvrtku 7.6.2018.
Vyhrazujeme si právo na úpravy či změny plánu požárního útoku.

Upozornění: v termínu soutěže bude z důvodu rekonstrukce uzavřena silnice vedoucí
z Hvozdné do Ostraty. Využijte tedy příjezdu od Hrobic (Velíkové).
Kontakt: Josef Bobál – 606 309 389, Miroslav Juřík – 724 151 998

