POZVÁNKA
NA TRADI NÍ HASI SKOU SOUT Ž

RADOSTÍNSKÝ MA

OPEN 2015

Termín: sobota 20. 6. 2015
Místo: louka u ZŠ Radostín
Prezentace družstev: 9:30 – 10:00
Kategorie: d ti (mladší, starší), ženy, muži
Startovné: 150,- K dosp lí, 50,- K d ti
Po adí startu: ur eno losováním
Protesty: písemn , kauce: 500,- K . P i neuznaném protestu ástka propadá.
ihlášky možno zaslat do 26. 6. 2014 e-mailem na: sdh.pacerice@seznam.cz nebo na míst .
!!! P edem je však d ležité nahlásit po et hlídek startujících v jednotlivých kategoriích d tí.

Požární útok dosp lých
Materiální zabezpe ení:
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 ší e = 113mm
4x hadice “C” (Ø 52mm), min. 19m, min. plochá ší e = 79mm
- pojistky proti rozpojení hadic jsou povoleny
1x rozd lova
2x proudnice vlastní, hubice Ø 12,5mm
4x hákový klí , nejsou nutnou sou ástí
- V p ípad nevyhovujícího materiálu dle uvedených rozm
družstva!

m hrozí diskvalifikace

Pravidla sout že:
Sout žní družstvo tvo í minimáln 5, maximáln 8 sout žících.
Každý len družstva musí mít p ilbu!
Vodním zdrojem je eka Mohelka.
PS na základn (2x2m) nenastartovaná.
asový limit na p ípravu je 5 minut.
Materiál pro útok je b hem p ípravy uložen v p ív sném hasi ském vleku.
Úto ící lenové družstva musí p eb hnout lávku, a to i v p ípad , vracejí-li se zp t,
penalizace 10 s !
Oba proudy “C” p ekonávají potok Radostínka
Disciplína je ukon ena sest elením ter proudem vody, ter e tvo í plechovky, 3ks
pro každý proud, navzájem si nesm jí vypomáhat – každý st íká na sv j ter ,
v p ípad nedodržení diskvalifikace družstva!
asový limit na dokon ení útoku je 5 minut.
Hadice je nutno rozhazovat, penalizace 10 s za každou nerozhozenou hadici!
Po adatel si vyhrazuje právo za adit „tajnou disciplínu.“
Je povoleno zap ení 1 lena z jiného družstva
Sací vedení musí být po vytažení z vody spojené, v p ípad nedodržení diskvalifikace
družstva!

Požární útok d tí
Kategorie:

Mladší d ti (do 11 let) – maximáln 10 sout žících
Starší d ti (11 – 15 let) – maximáln 8 sout žících

Materiální zabezpe ení:
1x PS 12
2x 4x savice 160cm, Ø 110mm
1x sací koš + ventilové lanko
2x hadice “B” (Ø 75mm), 10m, min. plochá ší e = 113mm
4x hadice “C” (Ø 52mm), 10m, min. plochá ší e = 79mm
- pojistky proti rozpojení hadic jsou povoleny
1x rozd lova
2x proudnice vlastní, hubice Ø 12,5mm
4x hákový klí , nejsou nutnou sou ástí

Pravidla sout že:
Každý len družstva musí mít p ilbu!
Na PS bude umíst n p etlakový ventil, nastavený na 0,3MPa – jednotný pro všechna
družstva.
Materiál je umíst n libovoln na základn (nesmí p esahovat).
Útok se m že vykonávat libovolným zp sobem, to znamená, že hadice se mohou
spojovat na základn , mohou se p enášet, rozvinovat nebo tahat.
Vzájemná pomoc jednotlivých len družstva je povolena (držení proudnice,
vzájemná opora lena o lena, spojování hadic apod.).
P ed startem požárního útoku nastartuje dosp lý strojník PS.
Povel ke startu se dává, až když je stroj v chodu.
Kategorie mladší hasi i: PS obsluhuje dosp lý strojník, všechny savice jsou
spojené, zárove i na stroj – nasazuje se jen koš + ventilové lanko
Kategorie starší hasi i: PS obsluhuje ur ený len družstva pod dohledem
dosp lého strojníka, savice jsou spojené 2 a 2, zapojuje se spoj na stroj,
prost ední spoj a koš + ventilové lanko
Na signál startéra vybíhá celé sout žní družstvo ze startovní áry k PS.
Utvo í pomocí savic, koše a ventilového lanka p ívodní vedení.
Dopravní vedení tvo í pomocí hadic “B” a rozd lova e.
Dvoje úto né vedení tvo í pomocí hadic “C” a proudnic.
Disciplína je ukon ena sest elením ter proudem vody, ter e tvo í plechovky, 1ks
pro každý proud, navzájem si nesm jí vypomáhat – každý st íká na sv j ter
Poznámka:
Pokud chce sout žní družstvo nastoupit s materiálem pro dosp lé, nem že být
hodnoceno v kategorii d tí, ale v té kategorii dosp lých, jehož pohlaví v družstvu
evládá.

www.sdh-pacerice.webnode.cz

