
KSH Pardubického kraje, OSH Ústí nad Orlicí, SDH Vysoké Mýto I. a Pardubický kraj

Organizační zabezpečení

SUPERPOHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE V
POŽÁRNÍM ÚTOKU

  

Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

Pořadatel: KSH Pardubického kraje, OSH Ústí nad Orlicí, SDH Vysoké Mýto I.

Místo konání: hasičský stadion Vysoké Mýto (viz. Mapka příjezdu)
(parkování – u stadionu, soutěžní družstva přímo na stadionu)

Termín konání: 13. října 2018

Slavnostní nástup: v 10,00 hodin

Účast družstev: 4 družstva mladších žáků
4 družstva starších žáků
4 družstva dorostenců
4 družstva dorostenek
4 družstva mužů
4 družstva žen
družstva VIP – mimo soutěž, po ukončení soutěže sportovních družstev

Prezence: 8,30 – 9,30 hod. na stadionu, zajistí OSH ÚO (Jiří Sazima)
u prezence předloží každý kolektiv platné členské průkazy s aktuální 
fotografií. Za platnost členských průkazů odpovídají jednotlivá OSH.

Přihlášky: nutné zaslat nejpozději do 6. 10. 2018 na OSH Ústí nad Orlicí 
(oshuo@seznam.cz) a v kopii také na KSH Pardubického kraje 
(KSH.Pardubice.starosta@seznam.cz) a poté přivézt s sebou na místo konání

Zdravotní služba: zajistí SDH Vysoké Mýto I.

Technická četa: zajistí SDH Vysoké Mýto I.

Stravování: zajistí SDH Vysoké Mýto I.
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Časomíra: časomíra KSH (V. Černovský), Rudolf Rajnet (UO)

Hlasatel: OSH Ústí nad Orlicí – Richard Nosek

Štáb soutěže:
Velitel soutěže Václav Skalický (UO)
Hlavní rozhodčí Josef Jiruše (SY)

Rozhodčí disciplíny – požární útok PLAMEN Jiří Kubík (UO)
Rozhodčí disciplíny – požární útok PS + dorost Jiří Bartoníček (UO)

Každé OSH dodá 2 rozhodčí.

Provedení disciplín:

základna č. 1 mladší + starší žáci
dle Směrnice hry PLAMEN, sklopné terče
společná přenosná motorová stříkačka PS12 (dodá pořadatel – OSH ÚO)
povolen nástavec na sací hrdlo
o vítězi rozhodne součet časů obou pokusů

základna č. 2 muži + ženy + dorost
dle Pravidel PS, nástřikové terče
1. pokus – přenosná motorová stříkačka vlastní
2. pokus – přenosná motorová stříkačka Rosenbauer FOX II – dodá KSH
povolen nástavec na sací hrdlo
hadice B – plošná šíře min. 100 mm
hadice C – plošná šíře min. 65 mm
o vítězi rozhodne součet obou pokusů

Ústroj: dle Směrnice hry PLAMEN – sportovní oblečení. Vedoucí ve vycházkovém 
nebo pracovním stejnokroji.
dle Pravidel požárního sportu – sportovní oblečení. Vedoucí ve vycházkovém 
nebo pracovním stejnokroji.


