Propozice na požární útok Ledce 2019
Účast: řádně přihlášené družstvo mužů, nebo žen, složené ze členů SDH o počtu maximálně 7
soutěžících
Výstroj: pracovní stejnokroj, sportovní obuv, požární přilba a opasek (těžký), bez karabiny a
sekerky (pro ženy povolen lehký opasek).
Výzbroj: motorová stříkačka PS 12, 4 ks savice délky 1,6 m se šroubením, sací koš s
klapkou, 2 ks hadice B - průměr 75 mm a 4 ks hadice C – průměr 52 mm (délka hadic min. 19
m), libovolný rozdělovač, 2 ks proudnice C, hákové klíče podle potřeby
Základna: podle pravidel požárního sportu, ale hadice v kotoučích – bez gum či jiných
pomůcek
Provedení:
•

Družstvo se na pokyn s technikou přemístí do prostoru základny. Rozhodčí oznámí
počátek lhůty 5 minut, ve které členové družstva (u žen je přípustná pomoc při ustavení
stroje) musí připravit základnu a nastoupit v předepsané výstroji na startovní čáru.
V této době je možno nastartovat stroj.

•

Po odstartování členové družstva pracují na vytvoření přívodního vedení libovolně.
Strojník a jeden z družstva zůstávají v prostoru základny (ostatní členové musejí být
v době dokončení požárního útoku za oknem).

•

Ostatní překonají spolu s veškerou výstrojí a potřebnou výzbrojí překážku (okno)
umístěné na prvním dopravním vedení (15 m od základny), všechny hadice se
rozhazují a rozvinují na místě předpokládaného použití, a to 1. B od základny, 2. B za
oknem (spoj mezi 1. B a 2. B musí provádět hasič stojící za oknem), všechny C od
rozdělovače. Jeden hasič po vytvoření dopravního vedení obsluhuje rozdělovač,
zbývající členové družstva vytvoří od rozdělovače útočná vedení 2 x 2 C a stříkáním každý proud musí srazit svoji jeden terč.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo na zařazení zvláštního úkolu, upřesnění při zahájení

Hodnocení:
Výsledkem je celkový čas dosažený od startu pokusu, do sražení posledního terče po
přičtení 10 ztrátových sekund za následující chyby v provedení:
- tahání spojených hadic, nebo jejich spojování před rozvinutím, nerozvinutí hadice na místě
předpokládaného použití
- nepřekonání okna hasičem nebo nářadím (i při cestě zpět)
- neukončení útoku v předepsané výstroji a na uvedených místech
- pomoc při srážení terčů
- nesešroubování sacího vedení do sražení posledního terče
Nesplnění pokusu:
- nedodržení podmínek pro přípravu základny v předepsaném limitu
- nenašroubování koše před jeho ponořením do vody, nebo jeho spadnutí při vytažení z vody
- nenasátí vody do 1 minuty od startu
- nesražení terčů do 2 minut od startu
Vyloučení ze soutěže:
- nevhodné vystupování, podvodné jednání, požívání alkoholu

Pro neupravené případy a postupy platí přiměřeně pravidla požárního sportu.
P R O T E S T Y – nebudou přijímány

