Pravidlá súťaže
Výstroj: cvičná alebo športová v celom družstve rovnaká, prilba, opasok, odev prekrívajúci lýtka a
ramená,
krátke rukávy a športová obuv povolená.
Náradie na požiarny útok:
výnimkou: výfukové potrubie ľubovoľné, prechádzajúce vývevou
a vyúsťujúce na mieste určenom výrobcom, ovládanie plynu na mieste určené výrobcom.

unkčnou spätnou klapkou ovládanou zvonka,
sito s okami max. 25mm2, t.j. 5x5 mm)

funkčnými ventilmi

Prevedenie pokusu:
Družstvo si počas 5 minút určených na prípravu uloží náradie na základňu. Náradie základňu nesmie
presahovať okrem savíc, ktoré môžu presahovať základňu o 1/3 svojej dĺžky. Náradie nesmie byť
navzájom
spojené - minimálna vzdialenosť vloženia papiera medzi zuby spojok! Pokus sa prevedie ľubovoľným
spôsobom, ukončený je po zrazení oboch terčov. Stroj sa štartuje na pokyn rozhodcu.
Nádrž počas útoku nebude doplňovaná.
Počas súťaže je povolená výmena jedného súťažiaceho z iného družstva. Tento však môže štartovať len
2 krát za súťaž a to, za svoje družstvo, jedno doplniť, a vždy musí štartovať v drese vlastného družstva.
Velitelia družstiev, ktorý si požičiavajú tohto súťažiaceho sú povinní nahlásiť zmenu veliteľovi súťaže.
Ak pretekár bude štartovať viac krát než je povolené, zo súťaže bude diskvalifikované jeho družstvo
a družstvo v ktorom chcel štarovať!!!

Pokus je neplatný ak:

, prípadne k prekročeniu nástrekovej čiary pred aj počas nástreku

Pred štartom každého družstva bude prevedená technická kontrola náradia, ktoré musí
spĺňať
požadované parametre. V opačnom prípade nebude družstvu umožnený štart v súťaži.
Po pokuse bude vykonaná kontrola dĺžky jednej náhodne vybranej hadice!
Každé HD štartuje na svoje náklady a vlastné riziko!

DHZ Zlaté Klasy Vás pozýva na VIII.ročník súťaže o pohár DHZ
Zlaté Klasy "In Memorilal Františka Pajgera"
Program súťaže: 30.8.2013 - 20.00 – 20.45 – príchod a prezentácia hasičských družstiev
20.50 – nástup hasičských družstiev a zahájenie súťaže
Po skončení súťaže – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
Štartovné: 10,-EUR, zaplatením štartovného družstvo súhlasí so smernicami súťaže!
Občerstvenie bude zabezpečené v priestoroch štadióna
Terče: sklopné. Časomiera: elektronická.
Terén: rovný, trávnatý po celej dĺžke, základňa vykobercovaná.
Súťaží sa v kategórii muži a ženy zmiešané družstvá budú hodnotené v kategórii mužov.
Súťaží sa za každého počasia. Súťaží sa spôsobom “HURÁ SYSTÉM” v počte 7 členov.
Prezentácia: Potvrdenie účasti prosíme nahlásiť najneskôr do 28.8.2013. V prípade bližších informácii
alebo rezervácie štartového poradia kontaktujte na: Tel: 0905 634 504 – Jozef Zsigó ml. alebo e-mail:
info@dhzzlateklasy.sk, alebo na stránke www.dhzzlateklasy.sk
Od 19.8.2013 bude spustená rezervácia poradia na: www.firesport.cz
Ceny: Poháre + fin. odmena pre družstvá na prvých troch miestach + ocenenia pre najrýchlejšie prúdy.

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Podunajské Biskupice
v spolupráci s Obecným úradom Podunajské Biskupice
Vás pozýva na XV. ročník súťaže „O putovný pohár starostky obce
Memoriál Jozefa Duranského“

ktorá sa uskutoční dňa 31. augusta 2013
o 14:00 hod. na ihrisku ZŠ Biskupická
Smernice pre súťaž v Podunajských Biskupiciach:
Program súťaže: od 13:00 do 13:50 príchod družstiev, 14:00 otvorenie súťaže.
Štartovné: 10,-EUR, zaplatením štartovného družstvo súhlasí so smernicami súťaže!
Občerstvenie bude zabezpečené v priestoroch ihriska
Terče: sklopné. Časomiera: elektronická.
Terén: rovný, trávnatý po celej dĺžke, základňa vykobercovaná.
Súťaží sa v kategórii muži a ženy zmiešané družstvá budú hodnotené v kategórii mužov.
Súťaží sa za každého počasia. Súťaží sa spôsobom “HURÁ SYSTÉM” v počte 7 členov.
Prezentácia: Prihlásenie je možné počas trvania celej súťaže, najneskôr do štartu posledného družstva
zo štartovej listiny. Prihlásenie je možné aj vopred, a to cez internet (vo fóre na www.firesport.cz
od 19. 08. 2013!!!) alebo telefonicky na čísle: 0902/291 535 - Tomáš Duranský.
Hodnotenie: Víťazom sa stáva družstvo s najnižším dosiahnutým časom.
V prípade rovnosti časov na hodnotených miestach rozhodne o poradí rýchlejší terč!
Putovný pohár získa víťazné družstvo na dobu 1 rok (natrvalo ho nieje možné získať).
Ceny aj pre najrýchlejšie prúdy.

Tešíme sa na vašu účasť a stretnutie s vami!
S pozdravom FIRE TEAM Podunajské Biskupice!

