Pravidla MSP 2017
I.
Rada Moravskoslezského poháru je nejvyšším orgánem na soutěži.
II.
Rozsah soutěže
 Moravskoslezský pohár (dále jen MSP) je seriál soutěží v požárním útoku. Pro
ročník 2017 byl stanoven počet soutěží na 14. Vyhlašuje se ve dvou
kategoriích - muži a ženy.
III.
Účast








Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR, na základě
přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategorii muži a ženy. Za přihlášku
k soutěži se považuje včasné zaplacení startovného. Startovné uhradí
družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit maximálně
200,- Kč na jedno soutěžní družstvo.
Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení
soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžících družstev
na začátku soutěže. Nástupu se musí zúčastnit minimálně 4 členové družstva,
kteří budou řádně jednotně ustrojeni (pracovní, vycházkový, sportovní
stejnokroj). Družstva, která tuto podmínku nesplní, nebudou zařazena
do bodování Moravskoslezského poháru (nezískají body). Budou však
hodnocena v rámci soutěže. Budou uvedena ve výsledkové listině a získají
ceny dle svého umístění. Podmínkou je však zaplacení startovného před
zahájením soutěže. Družstva žen se nemusí zúčastnit zahajovacího nástupu.
Musí však uhradit startovné a být přítomná nejpozději 5 minut před zahájením
ženské kategorie. V případě, že je soutěž mužů vyhlášena na 2B, platí výše
uvedené ustanovení i pro ženy.
V odůvodněných případech mohou přítomní členové rady Moravskoslezského
poháru udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní
listiny. Omluvu z úvodního nástupu lze přijmout nejpozději týden před soutěží
u rady MSP.
Družstvo, které se zúčastní soutěže MSP má nárok na cenu i finanční odměnu
pokud se umístí na hodnoceném místě a dodrží pravidlo nástupu. Body
do celkového hodnocení však získá pouze družstvo z Moravskoslezského
kraje - odvozeno od názvu (Moravskoslezský pohár). Výjimku pro družstva
z jiného kraje či jiné republiky může udělit rada MSP na základě žádosti tohoto
družstva.
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IV.
Termíny a začátky soutěží



Termíny soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody
organizátorů nejpozději na jarní schůzi MSP. Termíny pro rok 2017 jsou
uvedeny v příloze.
Začátek soutěží je stanoven na 10:00 nebo 14:00 hodin. Pořadatel si může
zvolit

V.
Způsob provedení požárního útoku


Dle platných Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy
platných ze dne 1. 1. 2012 (včetně dodatků) a pravidel Moravskoslezského
poháru na rok 2017 na sklopné terče. V případě, že je soutěž MSP zařazena
zároveň do celostátní soutěže Extraliga ČR v požárním útoku, tak se řídí
platnými pravidly Extraligy ČR v požárním útoku.

VI.
Technické podmínky
Stroj




Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou, schváleného typu.
Kombinace motorů a čerpadel není možná.
Stroj musí vizuálně odpovídat schváleného typu s výjimkami:
o Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě
vyrobeném výrobcem.
o Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat
na původním místě vyrobeném výrobcem

Sání









Savice – délka 2,5±0,1 metru bez tvarových podložek, se šroubením
o průměru 110 mm, minimální počet závitů na koncovkách – 2,5.
Koš s funkční klapkou umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání
klapky na vnějším plášti koše. Maximální světlost oka je 10 x 10mm.
Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš
produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 Turbo.
Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením savice
do vody.
Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl
následně našroubován na savici nad hladinou vody.
Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení
z vodního zdroje.
Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná bez výřezů
o maximální tloušťce 10 mm.
Savice nemusí být sešroubovány.
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Útočné vedení








Hadice budou měřeny plošnou mírou dle dodaného jednotného přípravku.
Hadice "C" min. plošná šířka 65 mm, hadice "B" min. plošná šířka 100 mm.
Délka hadic minimálně 19 m. Kontrola šíře hadic se provádí na přípravné
základně před provedením útoku. Kontrola délky hadic ihned po dokončení
útoku změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního
družstva určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole délky se
nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního
družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva
členové technické čety.
Kontrola půlspojek tak, aby mezi nimi prošel papír.
Rozdělovač musí být průchozí s funkčními klouby a ovládacími prvky bez
ostrých hran.
Proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 – 13 mm bude měřen
kalibrovaným měřícím přípravkem (protokol o kalibraci – viz Příloha č. 2).
Proudnice se může dotýkat země. Závodník nesmí překročit čáru stříkání čára je nedotknutelná.
Družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil
schváleného typu.

Výstroj soutěžících





K provedení disciplíny nastoupí soutěžní družstvo v jednotné ústroji, která
sestává z dlouhých kalhot (zcela zakrytá kolena a lýtka) a blůzy nebo trička
s dlouhým nebo krátkým rukávem.
Opasek lehký
Ochranná přilba (pouze schváleného typu).
Obuv pracovní nebo sportovní. Připouští se tretry s max. délkou hrotů 6mm.
Kopačky se nepřipouštějí.

Jiná ustanovení







Délka přípravy na základně dle počtu přihlášených soutěžních družstev
min. 3 minuty, max. 5 minut. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny
a přístupu k základně a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu
na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup
k ní.
Čas přípravy družstva k pokusu je ukončen odchodem na startovní čáru
a povelem rozhodčího disciplíny k provedení startu.
V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny
pouze v čase přípravy základny.
V případě destrukce hadice nebo její svlečení z půlspojky před ukončením
pokusu (sražení obou terčů), má soutěžní družstvo možnost svůj pokus
opakovat. Tento nárok se uplatňuje u hlavního rozhodčího disciplíny.
Jednotlivá SDH si mohou půjčit jednoho závodníka maximálně na 6 soutěžích
v rámci celého ročníku MSP. Družstva jsou povinna zapsat vypůjčení
závodníka do formuláře „Evidence vypůjčení závodníka z jiného týmu“ (viz
Příloha č. 3) při prezenci. Každé vypůjčení bude zpoplatněno částkou
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100,- Kč, která bude vybírána při platbě startovného a následně předána
pořadatelem soutěže radě Moravskoslezského poháru (pokladníkovi MSP Jiří Čech, SDH Neplachovice). Získaná finanční částka bude použita na
celkové vyhodnocení Moravskoslezského poháru a na financování jeho
chodu.
Půjčování bude zveřejněno ve výsledkové tabulce na webu MSP, kontrolu
provádí rada MSP.
Žena může startovat v soutěži za ženskou i mužskou kategorii. Start ženy
v mužské kategorii se započítává jako půjčení (maximálně 6 v rámci celého
ročníku MSP) a musí být zapsán ve formuláři „Evidence vypůjčení závodníka
z jiného týmu“. Muži v ženské kategorii soutěžit nesmí.
Protest lze podat pouze písemnou formou do 10 minut po skončení vlastního
útoku a po složení kauce ve výši 100,-Kč. Proti následnému rozhodnutí
rozhodčího je odvolání k radě MSP s kaucí ve stejné výši. Proti rozhodnutí
rady MSP již není odvolání. V případě oprávněného protestu se kauce vrací.
V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.

VII.
Měření času




Čas požárního útoku bude měřen výhradně elektronickou časomírou.
Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa,
a musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazeným průběhem času
a dosaženým časem. Umístění družstev se bude posuzovat podle
dosaženého času na dvě desetinná místa. Pokud dojde ke shodě výsledného
času u dvou a více družstev, tak o umístění (bodech, finančních a věcných
cenách) rozhoduje čas prvního straženého terče.
Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude
vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Při selhání časomíry
a dodání nové (náhradní) časomíry se dosažené výsledky v nedokončené
kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při neodstranitelné
poruše časomíry a nedodání náhradní se celá soutěž ruší.

VIII.
Startování




Startování musí být prováděno startovací pistolí. Povely „Na místa, připravte
se!“, „Pozor!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho
opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací
techniky (selhání výstřelu apod.). Při špatném startu je družstvo vráceno
druhým výstřelem nebo píšťalkou.
Pokud potřebuje některý soutěžící upravit své nářadí po ukončení přípravy (již
byl dán pokyn k provedení startu), signalizuje to zvednutou paží směrem
ke startérovi. Ten umožní úpravu nářadí pouze tomu soutěžícímu, kterého se
to týká. Je to však již považováno za předčasný start a dále se přistupuje
k druhému (opakovanému) startu.
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IX.
Vedoucí družstva



Vedoucí družstva označený vestou může stát poblíž soutěžního stroje
a v případě nutnosti zasáhnout, avšak až po odstartování družstva. Tento
zásah však vede k diskvalifikaci družstva.
U družstev žen, může vedoucí pomáhat pouze při přípravě soutěžního stroje
na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál.

X.
Hodnocení jednotlivých soutěží







Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového
hodnocení Moravskoslezského poháru takto:
Umístění

Muži (bodů)

Ženy (bodů)

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo
Další místa

20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10
8
6
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Podmínkou přidělení bodů za umístění je platný (dokončený) soutěžní pokus
Za účast v soutěži bude družstvu přiděleno 5 bodů, avšak musí nastoupit
do závodu. Nestačí zaplatit startovné.
Při dosažení stejného umístění přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší
možný počet bodů za dosažené umístění. Následující bodová ohodnocení se
vynechávají.
Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Každý
tým může uplatnit až 4 výjimky a závěrečného nástupu se neúčastnit. Výjimka
se uděluje automaticky a bude evidována.
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XI.
Celkové vyhodnocení Moravskoslezského poháru






Zpracovávání
výsledků
a
celkové
vyhodnocení
provede
rada
Moravskoslezského poháru ihned po skončení poslední soutěže.
Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných
soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění.
Celková finanční částka získaná od pořadatelů a sponzorů bude snížena
o náklady na věcné ceny (např. poháry) a náklady spojené s administrativou.
Zbylá část bude rozdělena viz. následující bod.
Finanční ohodnocení bude vyplaceno družstvům umístěným v celkovém
pořadí Moravskoslezského poháru v kategorii muži na 1. - 10. místě
a v kategorii ženy na 1. - 5. místě bude z celkového konta Moravskoslezského
poháru v následujícím poměru:

Umístění

Odměna - muži (%)

Odměna - ženy(%)

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

14,7
11,9
10,1
8,3
6,4
5,5
4,6
3,7
1,8
0,9

10,1
8,3
6,4
4,6
2,7
0
0
0
0
0

XII.
Práva a povinnosti rady Moravskoslezského poháru
Práva



Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před
zahájením soutěže.
V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její
regulérnost, má právo rozhodnout nezapočítat případné výsledky
do konečného pořadí Moravskoslezského poháru.

Povinnosti



Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro
platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů.
Na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady.
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Radou vybraný delegát má povinnost před zahájením soutěže překontrolovat
regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou
uvedeny v pravidlech.
Předá vestu pro označení vedoucího družstva spolu s měřícími přípravky
pořadatelům soutěží.
Zajistí reklamní panely a tiskoviny případných sponzorů Moravskoslezského
poháru, popř. zajistí jejich rozeslání pořadatelům jednotlivých závodů, a to do
konce dubna daného kalendářního roku.
Radou vybraný delegát překontroluje účast družstev na úvodním i závěrečném
nástupu a také průběžně kontroluje půjčování závodníku podle nahlášení
na začátku soutěže
Radou vybraný delegát překontroluje správnost výsledkové listiny na každé
soutěži a svým podpisem potvrdí její platnost.
Přítomní členové rady zhotoví zápis o průběhu soutěže a její zhodnocení
a seznámí s hodnocením pořadatele soutěže.

XIII.
Podmínky pro pořadatele soutěže














Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou
do soutěže řádně přihlášena.
Dodržet rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500 x 500mm), průměr otvoru
50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí
1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu- tmavá
deska, světlý středící kruh.
Pořadatel musí zajistit časomíru, která měří časy obou terčů a tyto časy
zapisovat.
Vlastníkům a pořadatelům, kteří používají časomíru na MSP je doporučeno
aby si zkontrolovali tuhost terčů a tyto upravili dle přípravku, který zajistí rada
MSP.
Čára stříkání o maximální výšce 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m.
Nádrž na vodu bude mít stěny vysoké 0,8 m, šířka minimálně 0,9 m
a nejmenší obsah vody 1000 l, vnitřní a vnější stěny a horní okraj nádrže musí
být bez ostrých hran, uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny
musí být souběžná se středovou osou základny.
Pořadatel je povinen nejméně týden před soutěží delegovat 2 rozhodčí.
Vyznačit na soutěžní dráze 18-ti metrové úseky pro muže a 17,5 metrové pro
ženy měřené od čáry stříkání značkami. Jiné značky než značky vyznačené
pořadatelem nejsou na dráze přípustné.
Vyznačí místo pro měření délky hadic a zajistit minimálně dva členy technické
čety pro přenášení hadic ke kontrole jejich délky.
Přestávka mezi kategoriemi maximálně 15 minut. Vyhlášení výsledků
do 20 minut po skončení posledního útoku.
Každý pořadatel uhradí 500,- Kč jako pořadatelský příspěvek. Dále odvede za
každé družstvo startující na jeho soutěži a započítané do MSP (družstva
z Moravskoslezského kraje) částku 50,- Kč. Tyto částky zaplatí po uzavření
startovní listiny, nejpozději do ukončení konkrétního probíhajícího kola.
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Finanční částku zaplatí v hotovosti radě Moravskoslezského poháru
(pokladníkovi MSP - Jiří Čech, SDH Neplachovice), získaná finanční částka,
včetně případných příspěvků od sponzorů, bude použita na celkové
vyhodnocení Moravskoslezského poháru a na financování jeho chodu
(písemnosti, telefony, poštovné apod.)
Vyplatit v hotovosti na cenách, mimo věcných, pro kategorii mužů
za 1. - 5. místo a v kategorii žen 1. - 3. místo celkem k nejméně 5.500,- Kč.

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo









Doporučené odměny :
Muži
1.500,900,600,400,300,-

Ženy
900,600,300,-

Soutěžním družstvům umístěným na 1. - 3. místě, v obou kategoriích, musí
být udělena pamětní věcná cena, s uvedením názvu soutěže, místa konání,
ročníku, kategorie a umístění.
V případě, že soutěž MSP bude zařazena do Extraligy ČR v PÚ, zajistí
pořadatel samostatné vyhodnocení soutěžních družstev započítávaných
do Moravskoslezského poháru a předání pohárů nebo diplomů pro první tři
umístěné v obou kategoriích.
Předat výsledkové listiny se zaznačením využití výjimek na půjčování
a neúčasti na nástupu v tištěné nebo elektronické podobě zástupcům rady
Moravskoslezského poháru, nejpozději tři dny po skončení soutěže, nejlépe
však ihned po skončení soutěže.
Zaslat vlastní článek o přípravě a průběhu soutěže ke zveřejnění
v regionálním tisku.
Zajistit instalaci reklam případných sponzorů Moravskoslezského poháru
(celého ročníku) na nejsledovanějším místě soutěže a zároveň uveřejnění
jejich jmen, loga a materiálu na pozvánkách.
Uvádět u všech družstev na startovní i výsledkové listině název sboru a okres.
Na výsledkové listině uvést název soutěže (Moravskoslezský pohár
v požárním útoku), vlastní název soutěže (pohár… memoriál… apod.), místo
konání, datum, ročník, kategorii a umístění.

XIV.
Schůze Moravskoslezského poháru v požárním útoku
Obecně


Termín a místo schůze Moravskoslezského poháru v PÚ určí rada
Moravskoslezského poháru na základě jednání s možnými pořadateli. Rada
uveřejnění s dostatečným předstihem výzvu sborům, které by měly zájem
o zařazení vlastní pohárové soutěže do seriálu Moravskoslezského poháru.
Všechny důležité záležitosti následujícího ročníku určí hlasování na schůzi
Moravskoslezského poháru.
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Hlasování se účastní




Žadatelé o pořadatelství (jeden žadatel = jeden hlas),
Soutěžní družstva mužů a žen, která se umístila v konečném pořadí
posledního ročníku Moravskoslezského poháru na 1. – 15. místě v kategorii
muži a na 1. – 5. místě v kategorii ženy (jedno družstvo – jeden hlas).
V případě že žadatelem je organizace, jejíž družstva se umístila na 1. – 15.
místě v kategorii muži nebo na 1. – 5. místě v kategorii ženy nebo jsou členy
rady Moravskoslezského poháru má tato organizace pouze hlas jako žadatel.

Volba počtu soutěží


Návrh počtu soutěží v příštím ročníku předloží plénu rada Moravskoslezského
poháru jako první návrh. O návrhu rady Moravskoslezského poháru nechá
předsedající hlasovat jako první. Hlasuje se veřejně připravenými hlasovacími
kartami. V případě schválení počtu soutěží navržených radou
Moravskoslezského poháru nadpoloviční většinou přítomných hlasů, se
o dalším návrhu již nehlasuje.

Místa konání soutěží





Hlasování probíhá tajnou volbou pomocí připravených hlasovacích lístků.
Hlasující udělají křížek u toho místa konání soutěže, jemuž dávají svůj hlas.
Hlasovací lístek je platný pouze tehdy, je-li na něm zaškrtnutý pouze počet
soutěží určených v předchozím hlasování o počtu soutěží v příštím ročníku
Moravskoslezského poháru.
Soutěž je zařazena do Moravskoslezského poháru, umístila-li se počtem hlasů
do počtu soutěží schválených v předchozím jednání. Je-li na posledním místě
větší počet žadatelů, rozhoduje se o místě konání hlasováním (aklamací).
Pořadí hlasování o místě konání soutěže probíhá podle abecedy místa konání
soutěže.

Volba členů rady Moravskoslezského poháru







Hlasování probíhá tajnou volbou pomocí hlasovacích lístků.
Rada Moravskoslezského poháru má 7 členů, počet může být změněn pouze
hlasováním při schůzi Moravskoslezského poháru.
Hlasování se účastní hlasující tak, jak je uvedeno v odstavci "Obecně".
Hlasující udělají křížek u toho kandidáta, jemuž dávají svůj hlas.
Hlasovací lístek je platný pouze tehdy, jsou-li na něm zaškrtnuta jména pěti
kandidátů. Je-li na hlasovacím lístku zaškrtnut jiný počet kandidátů než pět, je
hlasovací lístek neplatný.
Zvolen je ten kandidát, který se umístil do pátého místa včetně podle počtu
získaných hlasů. Ostatní kandidáti jsou podle pořadí náhradníci členů rady.
V případě odstoupení člena rady nastupuje na jeho místo náhradník
s nejvyšším získaným počtem hlasů. Je-li na sedmém místě člena rady
zvoleno více kandidátů, sedmý člen se volí aklamací. Pořadí kandidátů,
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o nichž se hlasuje, se volí podle abecedy. Zvolen je ten kandidát, který získá
nadpoloviční většinu hlasů přítomných. O dalších kandidátech se již nehlasuje.
Rada Moravskoslezského poháru se volí na 1 rok.

Volba předsedy rady Moravskoslezského poháru





Hlasování probíhá tajnou volbou pomocí hlasovacích lístků. Společně s volbou
členů rady Moravskoslezského poháru.
Hlasování se účastní hlasující tak, jak je uvedeno v odstavci "obecně".
Hlasující udělají křížek u toho kandidáta, jemuž dávají svůj hlas.
Hlasovací lístek pro volbu předsedy je platný jen tehdy, je-li na něm zaškrtnuto
jméno jednoho kandidáta. Je-li na hlasovacím lístku zaškrtnut jiný počet
kandidátů než jeden, je hlasovací lístek neplatný.

Rada MSP v roce 2017:








Balarinová Lucie
Ciminga Vít
Národa Patrik
Richta Luděk
Sedláčková Lenka
Trojanová Michaela
Vitásek Petr

SDH Svoboda
SDH Oldřišov
SDH Malé Hoštice
SDH Neplachovice
SDH Bolatice
SDH Vávrovice
SDH Hněvošice

Předsedou rady MSP pro rok 2017 je:


Národa Patrik

SDH Malé Hoštice
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Příloha č. 1:

ne
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ne
so
so
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so
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so
ne
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ne

Kalendář soutěží MSP pro rok 2017

datum
28.5.
10.6.
11.6.
17.6.
22.7.
29.7.
5.8.
6.8.
12.8.
13.8.
19.8.
20.8.
2.9.
3.9.

MSP 2017
místo/trať
Svoboda 2B
Kravaře 3B
Chlebičov 3B
Vávrovice 3B
Služovice 3B
Hněvošice 3B
Oldřišov 3B
Bolatice 3B
Sádek 3B
Luboměř 3B
Malé Hoštice 3B
Kozmice 3B
Milostovice 3B
Neplachovice 3B
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delegát
P. Národa
L. Balarinová
V. Ciminga
P. Vitásek
L. Sedláčková
P. Národa
L. Richta
M. Trojanová
L. Sedláčková
P. Vitásek
L. Richta
L. Balarinová
V. Ciminga
M. Trojanová

Příloha č. 2:

Protokol o kalibraci přípravku pro měření vnitřního průměru
proudnice
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Příloha č. 3: Formulář „Evidence vypůjčení závodníka z jiného týmu
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