POZVÁNKA
NA TRADIČNÍ HASIČSKOU SOUTĚŽ

RADOSTÍNSKÝ MAČ OPEN 2014
Termín: sobota 28. 6. 2014
Místo: louka u ZŠ Radostín
Prezentace družstev: 9:30 – 10:00
Kategorie: děti (mladší, starší), ženy, muži
Startovné: 150,- Kč dospělí, 50,- Kč děti
Pořadí startu: určeno losováním
Protesty: písemně, kauce: 500,- Kč. Při neuznaném protestu částka propadá.
Přihlášky možno zaslat do 26. 6. 2014 e-mailem na: sdh.pacerice@seznam.cz nebo na místě.
!!! Předem je však důležité nahlásit počet hlídek startujících v jednotlivých kategoriích dětí.

Požární útok dospělých
Materiální zabezpečení:
1x PS 8 nebo PS 12
4x savice 160cm, Ø 110mm
1x sací koš + ventilové lanko
2x hadice “B” (Ø 75mm), min. 19m, min. plochá šíře = 113mm
4x hadice “C” (Ø 52mm), min. 19m, min. plochá šíře = 79mm
- pojistky proti rozpojení hadic jsou povoleny
1x rozdělovač
2x proudnice vlastní, hubice Ø 12,5mm
4x hákový klíč, nejsou nutnou součástí
- V případě nevyhovujícího materiálu dle uvedených rozměrům hrozí diskvalifikace
družstva!

Pravidla soutěže:















Soutěžní družstvo tvoří minimálně 5, maximálně 8 soutěžících.
Každý člen družstva musí mít přilbu!
Vodním zdrojem je řeka Mohelka.
PS na základně (2x2m) nenastartovaná.
Časový limit na přípravu je 5 minut.
Materiál pro útok je během přípravy uložen v přívěsném hasičském vleku.
Útočící členové družstva musí přeběhnout lávku, a to i v případě, vracejí-li se zpět,
penalizace 10 s !
Oba proudy “C” překonávají potok Radostínka
Disciplína je ukončena sestřelením terčů proudem vody, terče tvoří plechovky, 3ks
pro každý proud, navzájem si nesmějí vypomáhat – každý stříká na svůj terč,
v případě nedodržení diskvalifikace družstva!
Časový limit na dokončení útoku je 5 minut.
Hadice je nutno rozhazovat, penalizace 10 s za každou nerozhozenou hadici!
Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit „tajnou disciplínu.“
Je povoleno zapůjčení 1 člena z jiného družstva
Sací vedení musí být po vytažení z vody spojené, v případě nedodržení diskvalifikace
družstva!

Požární útok dětí
Kategorie:

● Mladší děti (do 11 let) – maximálně 10 soutěžících
● Starší děti (11 – 15 let) – maximálně 8 soutěžících

Materiální zabezpečení:
1x PS 12
2x 4x savice 160cm, Ø 110mm
1x sací koš + ventilové lanko
2x hadice “B” (Ø 75mm), 10m, min. plochá šíře = 113mm
4x hadice “C” (Ø 52mm), 10m, min. plochá šíře = 79mm
- pojistky proti rozpojení hadic jsou povoleny
1x rozdělovač
2x proudnice vlastní, hubice Ø 12,5mm
4x hákový klíč, nejsou nutnou součástí

Pravidla soutěže:















Každý člen družstva musí mít přilbu!
Na PS bude umístěn přetlakový ventil, nastavený na 0,3MPa – jednotný pro všechna
družstva.
Materiál je umístěn libovolně na základně (nesmí přesahovat).
Útok se může vykonávat libovolným způsobem, to znamená, že hadice se mohou
spojovat na základně, mohou se přenášet, rozvinovat nebo tahat.
Vzájemná pomoc jednotlivých členů družstva je povolena (držení proudnice,
vzájemná opora člena o člena, spojování hadic apod.).
Před startem požárního útoku nastartuje dospělý strojník PS.
Povel ke startu se dává, až když je stroj v chodu.
Kategorie mladší hasiči: PS obsluhuje dospělý strojník, všechny savice jsou
spojené, zároveň i na stroj – nasazuje se jen koš + ventilové lanko
Kategorie starší hasiči: PS obsluhuje určený člen družstva pod dohledem
dospělého strojníka, savice jsou spojené 2 a 2, zapojuje se spoj na stroj,
prostřední spoj a koš + ventilové lanko
Na signál startéra vybíhá celé soutěžní družstvo ze startovní čáry k PS.
Utvoří pomocí savic, koše a ventilového lanka přívodní vedení.
Dopravní vedení tvoří pomocí hadic “B” a rozdělovače.
Dvoje útočné vedení tvoří pomocí hadic “C” a proudnic.
Disciplína je ukončena sestřelením terčů proudem vody, terče tvoří plechovky, 1ks
pro každý proud, navzájem si nesmějí vypomáhat – každý stříká na svůj terč

Poznámka:
Pokud chce soutěžní družstvo nastoupit s materiálem pro dospělé, nemůže být
hodnoceno v kategorii dětí, ale v té kategorii dospělých, jehož pohlaví v družstvu
převládá.

www.sdh-pacerice.webnode.cz

