Sbor dobrovolných hasičůT U H

A

N

Yás z:te na

Tuhaňský pohár
Konanýl 9.5.2018 v Tuhani u požárnínáfuže.
Prezentace l3-13.30hod. násfup družstev v 13.30hod
Startovné 150.kč. splatrré při prezentaci
Družsfuo:7 + velitel
Soutěž začiná nástupem,nepřihlášený do té dody
Bť i telefonem nebude připuštěn na start.
Soutěž proběhne vyjimečně dle směrnic
pro požární sport
muži:3B, ženy:ZB
Jednotlrá ústroj.
Veškeý materiál bez úprav.
Během útoku se dopl"novat voda nebude.

Elektrická časomíra,nástřikové terče.
Občerstvenív plném rozsahu zajištěno.
příhlášky zasílejte do l2.5.20t8 na adresu:Mašek Jiří Tuhaň č.6.5 t251
Lomnice nad Pop. Nebo na tel. 72339835a ,776707a25
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BozKOuzol§
pohár starostv obce Bozkova
Orqanizačni zajištění:
Druh

poháru osH semily
soutěže :soutěž zařazenájako dílčísoutěž

Den konáni soutěže: Sobota 2, června 2018

Místo soutěže : HasičskécvičištěSDH Bozkov ( vedle
družstev
Časový rozpis :8,00 = Prezentace soutěžních

v požárnímútoku

fotbalového hřiště Sokol Bozkov)

9,30=NástupsoutěŽníchdruŽstevavyhláŠenistart.pořadÍ
10,00

=

Start prvního družstva

=VyhláŠenivýsledkůl5minut.poukončeníposledníhoútoku

Soutěžníkategorie :M

Startovné

:

=

kategorieMuži Ž= kategorieŽeny

při prezentaci)
150,- Kč za soutěžnídružstvo( platba

9
Přihlášky a info: KarelČermák 512 13 Bozkov

mobil 603 998 743 E-mail: karel,cermak@seznarn,cz

soutěžnídružstvo:7soutěžících

pro požárnísport sH
poháru osF{ semily v požárním útoku a směrnic

ústrojdružstva : Dle pravidel
Vlastní nářadí: stro,1 P§12,PS 8

čMs

Sací koš - dle ČSN
2 x savice 2,5m dlouhé

2xhadiceB75(muŽiiŽeny)minimálníplošnáŠÍřka1l3mm
4x hadíce C52 minimálni plošná šířka 79 mm
Rozdětovač dle ČSN

Proudnicebezuzávěru,prŮměrVýstřikovéhubice12,50n.m
Jednotné nářadí : Nadzemní nádrž 1600 lt
Základna 2x2 m
Elektronická časomíra- nástřikové terče
během úioku doplňovárt
Zvláštní ustattovení: Obsah nádrže nebude

Protestyaodvolání:ProtiporuŠenípravide|lzepodatpouzepísemnýprotestdo10.minutposkončeníútoku.
SoutěŽseřídípravidlydanýmiproPoháro§HSemityplatnýmiprorok2O1B'
Dalšíinformace budou k dispozici nal www,hasici,o}recbozkov,cz

§tror dobrovolných hasičův Libštátč
si Vás clovoluje pozvat na 7, ročníksoutěže 1, požárnín: ťrtoku r,atazcné do Pohirru Okresního sdr:uženi
lrasičův Serrrileclr 2018

,,Libštátský poh ár"
konaný v sobotu 23.6.2018 na hřišti u I)omu s pečovatelskou službou v l,ibštátě ad 14 hodin.
Časrrvý harmonogr&m: t3:00 prezentece
14:00 nástup azahájenl soutčže

t{ategorie:

M-muži, Ž,*ženy

§l*rtovnó:

150,-

Kč za družstvo (při prezentaci}

I}rtlpazice sq§jěže

Nádrž:
'I-erče:
ť]asonríra:

nadzemní
nástřikové 10L
e}ektroniclEá

7
Iicrčetsoulčžícir;h:

Vlrrs{ní v_vzbra,i: stroj P§-8, P§-12
sací kclš se zpčtnýnr ventilenr
2x savice průmčr11ů mrn, délka 2,5 xl
2x hadice B * průrněr 75 mm, min. dólka 19 m, šířka ploché hadice rnin. 1 13 *"rrlt
4x hadice C -. průnrěr 52 mm, min. délka 19 rn. šířka plochó hadice min. 79 r,nm
rozdělovač, 2x prouclnice
iednotná ústrr:l.j, přiiby, opasky
§M ťtE§
muži i ž,eny na2Bl|,l
s§*ť{ &*&Rólr*al*Ýcx pt*5lč*}

tlBšTÁT l. n,.-*--.
ztslč*.*zo*al§./ť" }
,'/

Kiid' neburle během útokr"r daplňována!

512 03 Libitál

§rirll*ž se řídíille platné "§mórnice írasičských§púrtov*níc}t scutčži"n,

rŘtnr,Ášx*

"

Sir*r el*brilvoiných lrasičův . ..
..t,iirštátský pahár" tyto družstva:

Kat*gorie

muži:

,..,. družstev

Katcgoric

ženy:

..

přihl*§uje

..., družstev

Přiltlášk,v posilejte nejpozději do 22.6.2B 1B rra:
"l'arrráš
lJrbánek, email: Tomastrrbane_kíÉDseznam,cz nebo teleťon737 459 a22.

c{a

s*ut*že

j*;44;o.4/*

§DII Bystrr* n*d Jizerou

si Vás dovoluje pozvat na 9- ročník

"

MEMORIÁLU ZDENKA MENŠÍKA
Pořádaný dhe z1.7.20rl8 ve 13:30hod.
družstev od
soutěže

Zaéátek: Prezentace
Zahájení

l3:30 hod.
14:00 hod

Disciplína: Požárru útok v kategorii muži,ženy

Propozice:

Počet členůdružstva 7
Záů<ladnb2x2n

Vodní zdroj - nadzemní nádrž nebude doplňována

Sací koš.dvě savice2,Sm nesešroubované nebo 4 savice 1.6m spojené do dvou dílů

2 ks hadic B,4 k§ hadic

Rozdělovač libovolný
proudnice vlastní
Terč násďikol"ý

C

časomíraelektriclcí
Ústroj pracovní,přilba,opasek
Obuv pevná - pracovní nebo sportovní
Startovné ve qýši 150Kč za jedno družsfuo bude vybín{no pfi prezerrtaci.
Startovní pořadí dle lrylosování při nástupu.
Protesty s poplatkem 100Kč.při umání protestu se poplatek vrací.

Přihlášky se přijímaji da 2I.7 .2018 na adresu: Martin Novotný
Bystrá nad Jizerou 17
513 01Semily

Přihláška na

hrp. iěskou soutěž
Pořádanou dq§ 21 "7.201 8

v Bystré nad Jizerou
sbor ffirovolných hasičů.

Fodpis:

r
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§bor dobrovolných hasičův Želeehách si Vás dovoluje pozvat
na 6. ročníksoutěže v požárním útoku

tlfremorióI br

.

*Tgr .P

ekórko

pořádaný v sobotu 4.srpna 2CI18 v Želechách

Místo konáni: hasičský areáI za bývalou školou

Prezentace: 13.00

- prezentace

14.00 - nástup

Startovné: 150,- Kč, bude vybíráno při

Družstvo:
velitel (cvičí7)
dle pravidel PS
Úsfroj:

prezentaci

7 členů+

Stroj:
Yýzbroj:

PS 8, PS 12 - nastartovaný
sací koš 1dle ČSX)
2x savice 2,5m nesešroubované
2x hadice B - muži íženy(d. 75mm, délka 20m+l- lm, šíř,kaploché
hadice B min 113 mm)
4xhadice C (d. 52mnr, délka 20m+1- 1m, šířka ploché hadice C min 79 mm
rozdělovač (libovolný dle ČSN)
proudnice sportovní bez uzávéru
Nádrž:
taďzemní (během útoku nebude doplňována)
Základc*: 2x2m.5 min. na příprar,u
časomíra:elektronická
Terče:
nástřikovó
Trať:
od,zžů<ladnymírnéstoupárrí

Občersfvení bude znjištěno po celou dobu trvání soutěže.

Kontakt: Jiří Řehák, Želechy 29,512 51 Lomnice na$ Pop.
1r,l. 6a 527 3 88

5, em

ai l : reh

akrrvi. ze1 echy @semam. cz

Propozice:
a

Poháru OSH Semily v požárním útoku na 28
Druh soutěže: soutěž zařazenájako dílčísoutěž

a

Den konání soutěže: §obota 11. srpna 2018 od 14:00 hod

a

Místo konání soutěže: Hasičský areál Košťálov " Pod Kozlovem"

a

Časový rozpis:

-

13:00 prezentace soutěžních družstev
13:45 nástup soutěžních družstev a vyhlášení startovního pořadí

start prvního družstva
vyhlášenívýsledků].5 minut po ukončeníposledního útoku
1_4:00

Soutěžníkategorie: M

a

Startovné: ].50,- Kč za soutěžnídružstvo (platba při prezentaci)

a

Přihlášky a info: Jaroslav Houžvička,tel:732 t66799

a
a

=

kategorie muži, Ž

kategorie ženy

a

=

soutěžní družstvo: 7 soutěžících
Ústroj družstva: dle pravidel Poháru OSH Semily v požárním útoku a směrnic pro poŽární
sport SH ČMS

vlastní nářadí:

-

stroj PS12, PS8,
sací koš - dle ČSN,
2x savice 2,5m dlouhé

2x hadice B75 (muži i ženy) minimální plošná šířka113 mm
4x hadice C52 minimální plošná šířka 79 mm

rozdělovač dle Čstv
proudnice bz uzávěru, průměrvýstřikové hubice

1-2,5

mm

Jednotné nářadí:

-

nadzemní nádrž 1600lt
základna 2x2 m
elektronická časomíra- nástřikové terče

Zvláštníustanovení: Obsah nádrže nebude během útoku doplfiován
protesty a odvolání: Proti poručenípravidel lze podat pouze písemný protest do 10 minut po
skončeníútoku.Soutěž se řídípravidly danými pro Pohár OSH Semily platnými pro rok 2018

SDH Nouzov Vás srdečně
ZVe na

hasičskou soutěž
v požárnímútoku

,,o PUToVNí pnoUDN lcl" ,
která se koná

dne 18. 8. 2018 na Nouzově ,,U kampeličky".
Soutěž se započítávádo Poháru OSH Semily.
Propozice:

}
}

Soutěž dle Směrnic pro požárnísport Sn ČrUS.

Soutěžíse v kategorii muži a ženy.

Po celu dobu soutěže je pořadatelem zajištěno občerstvení.Ve večerních

hodinách následuje zábava na letním parketu.

přihlášky zasílejte na email: petrrfarskv@seznam.c4. ne_Po na telefonu: 724 L78 394

Na Vaši návštěvu se těšíSDH Nouzov

SDH Roprachtice
si Vás dovoluje pozvat na XlV. ročník

Mffi &trffi ffi§ee-eJ -§ffi§ffi We
v požárním útoku, který se

ffiYffieŘffi

konál. záři.2018 v Roprachticích

Prezentace soutěžícíchdružstev od 13 hodin, začátek sQutěže ve 14 hodin Výzbroj a

výstroj:

pravidla dle požámího sportu (muži 3B, ženy 2B)
počet členů7+I (cviěí7)
vodní zdroj - nadzemnínádrž
2 savice 2,5m, koš s funkčnízpětnou klapkou
stroj PS - 8, PS - 12
hadice 38 pruměr 75mm, min. délka 19m, šířkaplochéhadice B min. 113mm
hadice 4C pruměr 52mm, min. délka 19m, šířkaplochéhadice C min. 79mm
bude prováděna namátková kontrola jak délky, tak šířkyhadic
rozdělovač libovo lný, proudnice vlastní bez uzáv ěru
stroj nastartovaný, časomíraelektrická, terče nástřikové
ústroj jednotná, přilby, opasky

Soutěž v PU je zařazena do Poháru OSH Semily.

Zapisné ve výši 150,- Kč bude vybíráno při ptezentaci.
Kontakt: Jiří Hloušek, tel.: 608 972131, Roprachtice 115, 51301

Semily
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DoBnonr-Ňcrr ustčŮ
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*HASICSKY SBOR VE SKODEJOVE*
YfYYY

si Vós dovoluje pozvat na 4Q.ročníksoutěže o putovní

,,SKODEIOVSKY POHAR,

který se konó

8.

zdří 2018 ve Skodějově

Prezentace soutěžních družstev od 10130 hod. začótek soatěžev l2rOínoa.

Disciplína: požúrníútok dle pravidel pohúru OSH Semily
Výstroj a uýzbroj družstva:
- vodní zdroj-nadzemní nádrž,
- základna betonová, dráha travnatá
- sací koš,
- stroj PS -3,PS-]2
_ 2 ks savic 2,5 m, nebo 2+2 (1,6m)
- hadice 38 muži, 28 ženy průměr 7S.mm,min. délka 19 m,šířkaploché
hadiceB min. 113.mm
- hadice 4C průměr 52.mm,min.délka 79 m, šířkaplochéhadiceC

min.79.mm
- rozdělovač libovalný, proudnice vlastrtí
- stroj nastartovaný , časomíraelektrická - terče sklopné
- ústroj jednotná,přilby,opaslry

Soutěž se započítává do olrresního poháru.
Startovné ve vyši 150 Kč bude vybíráno při prezentaci.

#.az,/

PRIHLASKA

Hasičský sbor v..,
Přihlašuje do soutěže tyto družstva
..............l ...družstev
Kategorie muži...
.....družstev
........
Kategorie ženy.
Z tiv azno u přih lúšk u pr os íme zasíIat.pejp o zděj i do 1. 9. 2 0 1 8
PETR DOLENSKY 720 158 802
113

01

V č.p. 6.

SEMILY

