Sbor dobrovolných hasičů Morkovice Vás srdečně zve na

VII. ROČNÍK „O PUTOVNÍ PŘILBU JOSEFA VAŠINY“
&
II. KOLO VELKÉ CENY MHJ OKRESU PŘEROV V PÚ 2018

SOBOTA 5. 5. 2018
CVIČIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE V MORKOVICÍCH

Kategorie:

PREZENCE:			9.30-10.00 HODIN
NÁSTUP:			10.15 HODIN
START PRVNÍHO DRUŽSTVA: 10.30 HODIN

muži, ženy, starší páni

Při prezenci je nutné odevzdat vyplněnou jmenovitou přihlášku celého družstva
(vzor viz příloha).
Způsob provedení:
-

				-

Celá soutěž se řídí dle platných pravidel Velké ceny MHJ
okresu Přerov.
Požární útok bude měřen elektronickou časomírou, bude
proveden na sklopné terče, sportovní hadice povoleny,
bez přetlakového ventilu (možno použít na vyžádání týmu),
s nastartovanou PS.
Travnatý povrch, nová základna i s náběhem
ze zámkové dlažby.
muži - 3 B; ženy, starší páni - 2 B
další pravidla – viz příloha

Startovné:

150,- Kč za 1 družstvo

		-

		-

Ceny: 		

v kategorii muži, ženy:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. - 5. místo:

		v kategorii starší páni:
1. – 3. místo:
			
Přihlášení a rezervace:

finanční odměna 500 Kč, pohár,
putovní cena, věcné ceny
finanční odměna 300 Kč, pohár, věcné ceny
finanční odměna 200 Kč, pohár, věcné ceny
věcné ceny
poháry, věcné ceny

www.firesport.eu
(http://mhjpr.firesport.eu/soutez-morkovice-9287.html)
Bc. Pavel Krejčí, tel. 724 534 777, e-mail: pavel.k.cz@seznam.cz

Akce je podpořena městem Morkovice – Slížany.

Občerstvení zajištěno v prostorách konání soutěže.

STRUČNÁ PRAVIDLA NA VII. ročník - "O putovní přilbu Josefa Vašiny"
a II. kolo velké ceny MHJ okresu Přerov 2018
ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU: Dle platných pravidel požárního sportu, směrnice hasičských soutěží a VC MHJ okresu Přerov v
požárním útoku na sklopné terče s viditelnou signalizací ukončení útoku. Dopravní vedení v kategorii muži 3B, ženy 2B a starší páni 2B
(nezařazení do MHJ, ale pouze do VII. ročník - "O putovní přilbu Josefa Vašiny"). Kategorie v pořadí muži, ženy a potom starší páni.
TECHNICKÉ PODMÍNKY: Dle platných pravidel požárního sportu a VC MHJ okresu Přerov. Soutěžní družstva mohou pro zvýšení bezpečnosti
použít kalibrovaný omezovač tlaku. Pokud soutěžní družstvo omezovač tlaku nepoužije, provádí plnění pokusu na vlastní nebezpečí. PÚ se
může provést s nastartovanou PS.

JINÁ USTANOVENÍ: Ústroj a osobní výstroj soutěžících podle pravidel PS. Délka přípravy na základně podle počtu přihlášených družstev (min.
3 min., max. 5 min.). Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu k přípravě základny. Civilní oděv není
povolen.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K ÚČASTI DRUŽSTEV: Hasičský sbor může vyslat do soutěží VC MHJ max. 2 družstva v každé kategorii. Každé
soutěžní družstvo musí mít na jednotlivé soutěži alespoň 5 vlastních členů. Max. 2 soutěžící je možno zapůjčit z jiných družstev. Zapůjčený
soutěžící je zřetelně odlišen od vlastních členů družstva (jiný dres).
MĚŘENÍ ČASU: Čas PÚ bude měřen elektronickou časomírou, konstruovanou pro měření dvou desetinných míst. Umístění družstev se bude
posuzovat dle dosaženého času na dvě desetinná místa.
PORUŠENÍ PRAVIDEL VC MHJ: Porušení pravidel VC a nesportovní chování soutěžících (vulgarismy) vedou k postihu družstva na jednotlivé
soutěži. Za první případ je družstvo napomenuto, při opakování následuje vyloučení ze soutěže rozhodnutím výkonné rady.
PROTESTY: Protesty lze podat v časových limitech dle pravidel PS. Kauce určená pro podání protestu je 200 Kč a bude složena hlavnímu
rozhodčímu. Opakovaný protest řeší hlavní rozhodčí a výkonná rada.

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ: Družstva v evidenci VC obdrží za umístění v jednotlivých soutěžích body do celkového hodnocení
VC MHJ okresu Přerov. Na přidělení bodů družstvům v evidenci VC nemá vliv jejich skutečné umístění na jednotlivé soutěži, ale pořadí
z přítomných evidovaných družstev. Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené
umístění (následující pořadí se nepřiřazuje).

ROZDÍLY MEZI PRAVIDLY VC MHJ A EXTRALIGY V PÚ
1. voda je během požárního útoku průběžně doplňována do nádrže
2. savice se žádnou částí nesmí dotknout hladiny vody před našroubováním koše
3. možnost zapůjčení až dvou soutěžících - družstvo musí mít vždy nejméně 5 vlastních členů

Kompletní pravidla naleznete na: http://www.mhj-ovprerov.cz/pravidla-velke-ceny-mhj-okresu-prerov-2018/
U prezence musí soutěžní družstva odevzdat vyplněnou přihlášku k soutěži!
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

VII. ročník - "O putovní přilbu Josefa Vašiny"a II. kolo velké ceny MHJ okresu Přerov 2018
Název SDH:.....................................................
Kategorie:……………………………………
Pořadí

Jméno

Datum narození

1
2
3
4
5
6
7
Jako člen soutěžního týmu souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby této soutěže.
V ........................................... dne ..............................

......................................……………
Razítko a podpis přihlašovatele

Podpis

