P.S. 8 CUP 2018
Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, pořádá, pod záštitou Města Frýdlantu n/O

dne 28.9.2018 od 13.00 hod.
v areálu hasičské zbrojnice v Nové Vsi
12.ročník netradiční hasičské soutěže pod názvem „PS8Cup 2018.
Jak jiţ název napovídá, jedná se o poţární útok tvořený :
- 3 krátké savice
- 1 sací koš
- požární stříkačka PS 8-lze i vlastní
- 2 hadice B, délky 10 m
- 2 hadice C, délky 10 m, proudnice – levý proud
- rozdělovač
- 2 hadice C, délky 10 m, proudnice – pravý proud
POPIS TRATI:
- startovní čára, 5 metrů k základně, kde je uloţeno hasičské nářadí, mimo PS 8,
dalších 5 metrů k PS 8
- poţární nářadí se nesmí spojovat na základně, musí být z této základny vyneseno
členy druţstva
- nadzemní vodní zdroj
- trať travnatá, z části škvára, v prostoru savic jsou koberce
- max. 7 členů druţstva
- nálivka povolena
Soutěţ je bez rozdílu kategorie, pohlaví, věku, příslušnosti a orientace a má za
poslání hasičským kamarádům, kamarádkám, známým a všem příznivcům ukázat, ţe
hasičina není tak jednoduchá.
Obsluha poţární stříkačky bude neznalým vysvětlena před soutěţí.
Soutěţící startují na vlastní nebezpečí, orientační dechové zkoušky v areálu
však nehrozí…
Soutěţ proběhne za kaţdého počasí a pořadatel doporučuje náhradní oblečení
sebou a nevylučuje na trati nějakou překáţku….

PRO ZPESTŘENÍ SOUTĚŽE MŮŽOU SOUTĚŽÍCÍ
ČLENOVÉ STARTOVAT POUZE V JEDNOM
DRUŽSTVU!!!!
ZÁLEŢÍ NA NICH, KOMU DAJÍ PŘEDNOST !?!
Z pozvaných SDH, v případě účasti soutěţního druţstva, si jeho členové
vylosují svoji činnost při poţárním útoku na startovní čáře.
Startovné činí 100,- Kč
Součástí soutěţe bude oceněna originalita a umělecký dojem členů soutěţních
druţstev.
Závazný termín přihlášení : 22.9.2018,
lze telefonicky u Libora Ţáka, tel. číslo 604791286
NA VAŠÍ ÚČAST SE TĚŠÍ HASIČI Z NOVÉ VSI
V ČELE SE STAROSTKOU SBORU OLGOU ADÁMKOVOU

