KRAJSKÉ SDRUŽENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
10. ročník Karlovarské krajské ligy dospělých a dorostu 2015
Pod záštitou HNUTÍ NEZÁVISLÝCH za harmonický rozvoj OBCÍ A MĚST (HNHRM)

Pozvánka
Na závěrečné kolo Karlovarské krajské ligy v požárním útoku mužů a žen 2015
Datum konání:
Místo konání:
Prezence:
Zahájení soutěže:

3. října 2015
Parkoviště před OD Varyáda (Interspar) Karlovy Vary
11:00 – 11:50 hodin
12:00 hodin, předpoklad ukončení v 15:00 hodin

Předpokládaný časový harmonogram:
12:00 nástup, zahájení soutěže, začínají PÚ ženy (dorky), pak muži (dorci), jeden stav, dva pokusy,
lepší čas se počítá
15:00 předpokládané ukončení, slavnostní nástup a vyhlášení celkových výsledků ligy (soutěž není
samostatně hodnocena, výsledky jsou určeny ke konečnému vyhodnocení ligy).
Nástupy v jednotném sportovním oblečení kompletní družstva, rozhodčí ve vycházkovém
stejnokroji SHČMS, důstojná prezentace veřejnosti.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Muži, ženy, dorostenci, dorostenky, shodné
Požární útok:
2 ks jednotný stroj PFPN 10-1500 KOMFI + přechod, může být nastartován, dodá SHČMS Praha
2 ks jednotné proudnice C 52, dodá KSH Karlovarského kraje
2 ks přetlakový ventil, dodá KSH Karlovarského kraje
savice 2 ks, délka 2,5 m
sací koš s funkčním zpětným ventilem
hadice: B 2 ks o délce 20 m, průměr 75 mm
hadice: C 4 ks o délce 20 m, průměr 52 mm
K provedení požárního útoku budou nástřikové terče s elektronickou časomírou pro všechny stejné.
Ostatní neupravené podmínky se řídí dle pravidel Krajské ligy pro rok 2015
Přihlášky a charakteristiky družstev odeslat do 1. 10. 2015 písemně nebo na tel. 725056503 – Ing.
Jiří Kiss, případně E-mail: kiss@mestochodov.cz, soutěž je pojištěna, občerstvení zajištěno. Loňský
vítěz přiveze putovní pohár (Chodov- ženy, Březová KV-muži)
Účastníci SDH:
Muži: Dalovice, Otročín, Mírová, Chodov, Jáchymov, Útvina
Ženy: Dalovice, Chodov, Otročín, Útvina, Jáchymov
Dorostenci: Chodov, Horní Slavkov ?
Dorostenky: Útvina, Jáchymov ?
Další účastníci mimo ligu mohou soutěžit mimo hodnocení KL2015, účast je nutné potvrdit do 1.
10. 2015 na předchozím kontaktu přihlášek.
Pořadí soutěže bude sestupně dle průběžných výsledků po soutěži v Nejdku (bude zveřejněno na
stránkách www.krajskaliga.cz ).
Organizace:
Velitel soutěže:
Ing. Jiří Kiss
Hlavní rozhodčí:
Jiří Kot st.
Základna:
Luboš Kenkuš
Startér:
Václav Turek
Nástřiky:
Rudolf Váňa, Tomáš Váňa
Časomíra:
OSH Karlovy Vary - Václav Turek, Luboš Vaněk
Technická četa:
4-6 lidí - SDH Chodov, SDH Otročín a výpomoc zúčastněných družstev
Hlasatel:
Laci Levko
Cisterna:
CAS 40 HZS stanice KV, záloha CAS24 JSDH Chodov
Zdravotnice:
Radka Ivánková, Jiřka Kertészová
Organizační info: v průběhu prezence je možné provést trénink na jednotných strojích

PŘIHLÁŠKA
do soutěže Karlovarské ligy 2015
přihlašuje SDH: ……………………………………………………………………… (družstvo)
v rámci kola č. 10 pořádaného KSH Karlovarského kraje K. Varech dne 3. 10. 2015
(pořádající a datum konání)
*
v kategorii:
MUŽI
ŽENY * DORCI * DORKY *
k plnění disciplín: požární útok

Jméno a příjmení závodníka

Datum
narození

Evidenční číslo
SDH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Informace o doplnění (poskytnutí) člena družstva z jiného družstva (jinému družstvu):
Jméno a příjmení
soutěžícího

Kmenové
družstvo

Žádající družstvo

Starty povoleny
za družstva
SDH

Podpis
soutěžícího

Schváleno
hlavním
rozhodčím

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplíně požární útok odpovídají Pravidlům Karlovarské
ligy, a že výše uvedení soutěžící splňují požadavky Karlovarské ligy.

Vedoucí družstva: .......................................………..
příjmení a jméno

V .............................................. dne .........................2015

Poznámky: 

Nehodící se škrtne.

………………..
podpis

................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

PLÁNEK PARKOVIŠTĚ U OD VARYÁDA (INTERSPAR) KARLOVY VARY 3. ŘÍJNA 2015

Vozidla soutěžících prosíme parkovat na označeném místě před OD Varyáda (Interspar) Karlovy Vary. Prosíme o
respektování značení a časovou dochvilnost k zajištění hladkého průběhu soutěže. Děkujeme a těšíme se na VÁS.

