Sbor dobrovolných hasičů Letkov
pořádá

Soutěž mladých hasičů v požárních útocích

O pohár SDH Letkov
Datum konání: neděle 16. června 2019
Pořadatel: SDH Letkov
Dojezd družstev: do 9.00 hod
Začátek soutěže: 9.30 hod
Místo konání: louka u vodní nádrže Letkov

Propozice soutěže:
soutěží se v disciplíně Požární útok
Požární útok:
Kategorie dle směrnic hry Plamen!
Kategorie mladší:
-

plní 5-ti členné družstvo
provedení disciplíny dle směrnic hry Plamen, s omezením pouze na 1 hadici B (útočné vedení
s použitím jedné hadice B, rozdělovače, dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud, dvou hadic
C a proudnice C pro druhý útočný proud). Obsluhu PMS provádí vedoucí družstva nebo osoba jím
pověřená (starší 18ti let, s použitím ochranné přilby).

-

jednotné nářadí, které dodá pořadatel: přetlakový ventil, proudnice, motorová stříkačka

-

družstvo má možnost použít vlastní savice. Výměna musí být provedena v době určené na přípravu
základny. Bezprostředně po ukončení pokusu musí být základna uvedena do původního stavu.

-

Terče průstřikové

-

Čas na přípravu 4 minuty

- V případě poškození stroje bude tento vyměněn za jiný a družstva, která provedla pokus s původním
strojem nebudou svůj pokus již opakovat

Kategorie přípravka:
-

viz kategorie mladší
v této kategorii je povoleno dospělými překontrolovat spojení hadic

Kategorie starší:
-

plní 7 členů družstva MH, provedení disciplíny dle směrnice hry Plamen

-

jednotné nářadí, které dodá pořadatel: přetlakový ventil, proudnice, motorová stříkačka

- Terče průstřikové
-

Čas na přípravu 4 minuty

-

V případě poškození stroje bude tento vyměněn za jiný a družstva, která provedla pokus s původním
strojem nebudou svůj pokus již opakovat

Pro všechny kategorie
- rozhodčí disciplíny je oprávněn pokus ukončit bez možnosti opakování
1. v případě neodborného a špatného zacházení se strojem
2. v případě špatného zapojení spojek „B“ a „C“ a rozdělovače (únik vody na plochu), pokud strojník a
soutěžící neprojeví snahu o nápravu vzniklé situace (strojník uzavře ventil na výtlačném hrdle stroje a
vyčká na opravu spoje)
-

-

soutěž bude připravena na 2 stavy
soutěž bude probíhat na dva pokusy, z čehož se bude započítávat lepší čas
káď nebude v průběhu pokusu doplňována vodou

Startovné: 20,- za každého člena družstva, placeno při prezenci
Soutěž není samostatně pojištěna!
Přihlášky zasílejte do 10. 6. 2019 na email: hasiciletkov@seznam.cz

Srdečně Vás zve SDH Letkov

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí mládeže:

Věra Drnková
tel. 737 132 364

Radek Voříšek
tel: 604 549 305

