SDH Horní Třešňovec vás srdečně zve na XIII. ročník soutěže
v požárním útoku družstev, zařazené do
XI.ročníku Východočeské hasičské ligy
Velké ceny Ústeckoorlicka 2016
Soutěž proběhne v sobotu

4. června 2016

ve sportovním areálu v Horním Třešňovci.
Místo konání: Sportovní areál – fotbalové hřiště v Horním Třešňovci.
Čas konání:

Prezentace 9.20 – 10.20 hod. Nástup 10.30 hod.
První družstvo na start 11.00 hod.

Kategorie: Muži, ženy - bez rozdílu věku.
Veteráni – věkový průměr družstva nad 35 let, 2 členové mohou být
mladší než 35 let.
Pravidla:

Požární útok.
Dle platných pravidel VČHL pro rok 2016, viz www.vchl.com.
Muži 3 hadice B, ženy 2 hadice B, nástřikové + sklopné terče.
Časomíra nástřikové terče – SDH Černovír.
Časomíra sklopné terče – DELTACOM.
Do VČHL se budou započítávat pouze výsledky ze sklopných
terčů!!
Každé družstvo odběhne jeden pokus na nástřikové a jeden na sklopné
terče. Poté bude na základě zaběhnutých časů sestaveno pořadí
v kategorii nástřikových terčů a v kategorii sklopných terčů. Celkové
umístění v soutěži bude dáno součtem umístění družstev z obou
kategorií. V případě rovnosti rozhoduje lepší součet dosažených časů.
Družstva, která chtějí být zařazena do VČHL i VCÚ (pevně věříme, že
všechna) jsou povinna vyplnit přihlášky do obou lig.
Družstva zapsaná ve startovní listině na lichých číslech budou svůj
první pokus absolvovat na nástřikových terčích, družstva na sudých
číslech poběží svůj první pokus na sklopné terče!! Družstva s pevnými
startovními pozicemi ve VČHL budou ve startovní listině automaticky
rozmístěna na sudá čísla před spuštěním rezervace. V zájmu
plynulého průběhu soutěže bychom chtěli poprosit družstva, která
striktně netrvají na odběhnutí svého prvního pokusu na sklopné terče,
aby se hlásila na lichá čísla ve startovní listině (nástřiky).

Startovné: 200,-- Kč za družstvo přihlášené pouze do VCÚ
250,-- Kč za družstvo přihlášené pouze do VČHL
300,-- Kč za družstvo přihlášené do VCÚ i VČHL
Rozhodčí základny: Richard Nosek, Václav Skalický
Hlavní rozhodčí: Jiří Majvald

Ostatní: Dvě základny ze zámkové dlažby, zbytek drah travnatý povrch. Přihlášky
na http://vchl.firesport.eu/soutez-horni-tresnovec-7177.html, na tel.
774707602 – Petr Jirásek, případně v místě konání soutěže. Rezervace
startovního pořadí na firesportu bude spuštěna 22.5.2016 v 19.30 hod.
Po skončení soutěžních pokusů proběhne finále tří nejlepších družstev
mužů a žen (pořadí z VCÚ, tj. družstva která odběhnou své pokusy na
sklopné i nástřikové terče) o uzené kýty v upraveném požárním útoku –
členové družstva krom strojníka si před začátkem přípravy vylosují na
kterém postu útok absolvují (muži i ženy na 2B, pouze jeden pokus nástřikové terče).
Po závěrečném nástupu proběhne soutěž veteránů na 2 hadice B. Soutěže
veteránů se mohou zúčastnit také ženská, nebo smíšená družstva,
přičemž všechna družstva budou zahrnuta do společné výsledkové listiny.
Soutěží se stejně jako v hlavní soutěži, tj. nástřiky + sklopky.
Také letos proběhne pivní štafeta (mezi závěrečným nástupcem a soutěží
veteránů) – tentokrát se bude pít 130 piv! Do pivní štafety opět počítáme
s účastí zástupců všech zúčastněných družstev.
Pro děti bude po celý den velká nafukovací skluzavka zdarma. Po celý den
budou k dispozici sprchy s teplou vodou.
Jsou pro vás přichystány poháry, hodnotné ceny, originální diplomy, pro
družstva na předních místech ve VČHL finanční odměny, 2 prasátka na
rožni, pochoutky z roštu a udírny, salát, řádně vychlazené pivo, stánek se
zmrzlinou a další velký výběr občerstvení.
Závěrem: V soutěži Hornotřešňovský pohár se snažíme kombinovat dvě blízké a
přesto tak vzdálené varianty základní disciplíny požárního sportu –
požární útok na sklopné a nástřikové terče. Ve spojení se dvěma
základnami je soutěž atraktivní nejen pro diváky, ale také pro samotné
závodníky. S tímto formátem je soutěž zařazena do VCÚ. Vzhledem
k tomu, že jsme přesvědčeni o tom, že máme co nabídnout – organizace,
zázemí, ohodnocení soutěžních družstev, diváckou kulisu … rozhodli
jsme se pro letošní rok ucházet o pořadatelství VČHL, které nám bylo
přiděleno. Jelikož je VČHL koncipována jako soutěž na sklopné terče,
budou se z tohoto důvodu družstvům přihlášeným pouze do VČHL
započítávat výsledky jenom ze sklopných terčů. Pevně však věříme, že si
obě varianty útoku zaběhnou všechna družstva, která do našeho
sportovního areálu první červnovou sobotu zavítají.
Proč Vám předkládáme takto podrobnou pozvánku?
Spousta družstev se naší soutěže účastní poprvé, tak ať vědí, do čeho jdou, co od
nás mohou očekávat a co očekáváme my od nich.
Mnoho sportovních úspěchů a příjemně strávený den Vám přeje SDH Horní
Třešňovec. Další informace o soutěži budeme postupně přidávat na FB –
Hornotřešňovský pohár.

