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STADGAR FÖR VNBF
VINTERTÄVLING

Tävlingen arrangeras inom februari - mars månad varje år. Tävlingen körs på is om förhållandena
det tillåter, i annat fall körs tävlingen på land. Tävlingen gäller VNBF:s pokal och pokalen tillfaller
den kår som erhållit tre inteckningar i följd eller 5 totalt. Ungdomar 16 - 18 år samt seniorer över 40
år tävlar om egna pokaler. Berättigade att deltaga är varje kår som är medlem i VNBF.
Startordningen sker genom lottdragning och den segrande kårens namn, årtal och tid graveras i
pokalen.

Manskapsstyrka:

1 + 5 man; chefen får ej deltaga i arbetet.

Klädsel:

Fullständig, godkänd släckningsutrustning.

Banprofil:

Banan bör utmärkas tydligt med flaggor eller nummerlappar. Redskap som behövs för banan är 4 st
käglor som placeras på ställningar.
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1 st tung motorspruta.
2 st sugslangar minst 3".
1 st sugsil för vinterbruk.
1 st 76 mm slang.
1 st strålrör med C-koppling med avstängare. (rekyldämpare rekomenderas)
1 st grenstycke.
2 st med B-kopplingar försedda arbetsslangar.
2 st strålrör med B-kopplingar med avstängare.
1 st isborr.

Utförandet:
Skede 1:

Redskapen förflyttas från redskapslinjen till vattentaget. Ett hål borras i isen. 1 st
sugledning klareras till motorsprutan. 1 st 76 mm arbetsledning klareras till strålförarplats 1 och fälles två käglor, ordningsföljden är fri. Vid utförandet skall två man
finnas vid strålröret.

Skede 2:

Sugledningen skarvas med en sugslang. Grenstycket förs till sin plats och 2 st arbetsledningar klareras till strålförarplats 2 varifrån fälles två käglor.

OBSERVERA att redskapen för skede 2 EJ FÅR RÖRAS innan båda käglorna vid strålförarplats 1
fallit. Redskapen får dock lyftas ut ur pulkan och placeras i dess OMEDELBARA närhet.
Då tävlingen körs på land arrangeras vattentaget så, att inget hål behöver borras i is.
Tidtagningen börjar när startsignalen går och slutar när huvuddomaren fäller sin flagga som tecken
på godkänt utförande. Tid tas med tre klockor och alla klockors tid bokförs i protokollet UTAN
HUNDRADEDELAR. Sluttiden blir den mittersta tiden eller den tiden som två klockor visar.

Funktionärer:

Överdomare, 3 domare, 3 tidtagare och sekreterare.

Protest:
Protest mot ett tävlingslags utförande bör inlämnas till överdomaren inom 15 min efter tävlingens
slut. Enbart chefen ur det protesterade laget framför protesten. Protesten behandlas av domarkollegiet på platsen.

____________________________________

____________________________________

Roger Roos Ordförande

Fjalar Björklöf Verksamhetsledare
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STADGAR FÖR VNBF
VINTERTÄVLING FÖR
UNGDOMAR

Tävlingen arrangeras inom februari - mars månad varje år tillsammans med seniorernas tävling.
Tävlingen körs på is om förhållandena det tillåter, i annat fall körs tävlingen på land. Tävlingen
gäller VNBF:s pokal och pokalen tillfaller den kår som erhållit tre inteckningar i följd eller 5 totalt.
Berättigade att deltaga är varje kår som är medlem i VNBF. Startordningen sker genom lottdragning
och den segrande kårens namn, årtal och tid graveras i pokalen.

Manskapsstyrka:

1 + 5 man; chefen får ej deltaga i arbetet.

Åldersklasser:

Klass 1 under tävlingsåret högst 13 år fyllda.
Klass 2 under tävlingsåret högst 16 år fyllda.
Samma deltagare får EJ deltaga i båda tävlingsklasserna.

Klädsel:

Halare och stövlar

Banprofil:

Banan bör utmärkas tydligt med flaggor eller nummerlappar. Hålet i isen bör vara minst 10 cm.
Redskap som behövs för banan är 2 st käglor som placeras på ställningar.

Redskap:

1 st lätt motorspruta.
1 st sugsledning, minst 2,5 m lång
1 st sugsil
2 st med B-kopplingar försedda arbetsslangar, minst 20 m långa
1 st strålrör med B-koppling
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Slangarna kan vara i rulle, häck eller låda. Redskapen får ej vara färdigt kopplade vid redskapslinjen, förutom sugsilen som får vara kopplad till sugslangen.
Vid utförande på land placeras motorsprutan färdigt vid vattentaget.

Utförandet:
Motorsprutan får gå när starten sker, stannar motorn under utförandet får ungdomsledaren komma
från STARTLINJEN för att starta motorn. Redskapen förflyttas från redskapslinjen till ett färdigt
borrat hål i isen. 1 st sugledning klareras till motorsprutan. 1 st arbetsledning klareras till strålförarplatsen och fälles två käglor, ordningsföljden är fri.

När käglorna fällts klareras en ny arbetsledning från motorsprutan och de båda käglorna fälls på
nytt.

OBSERVERA att den andra slangen EJ FÅR RÖRAS innan båda käglorna vid skede 1 har fallit.
Slangen får dock lyftas ut ur pulkan och placeras i dess OMEDELBARA närhet.

Tidtagningen börjar när startsignalen går och slutar när huvuddomaren fäller sin flagga som tecken
på godkänt utförande. Tid tas med tre klockor och alla klockors tid bokförs i protokollet UTAN
HUNDRADEDELAR. Sluttiden blir den mittersta tiden eller den tiden som två klockor visar.

Funktionärer:

Överdomare, 2 domare, 3 tidtagare och sekreterare.

Protest:
Protest mot ett tävlingslags utförande bör inlämnas till överdomaren inom 15 min efter tävlingens
slut. Protesten framförs av det tävlande lagets ungdomsledare. Protesten behandlas av domarkollegiet på platsen.

____________________________________

____________________________________

Roger Roos Ordförande

Bengt Österlund Ungdomsledare
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