SHČMS - Sbor Dobrovolných Hasičů Líně
Náměstí 1. Máje 449
Líně 330 21

Propozice soutěže

Memoriál Davida Mikešky
soutěž v požárním útoku s úpravami

Pořadatel: SDH Obce Líně ve spolupráci s obcí Líně a Spolkem PRO VŠECHNY
Datum a místo konání: 22. 6. 2019
Náměstí 1. Máje, Líně
Přihlášky:

na místě před soutěží

Družstva:

dospělých:
6-ti a méně členná
starších dětí: 7-mi a méně členná
mladších dětí: 5-ti a méně členná
přípravka:
libovolné
Rozdělení dětských kategorií dle směrnic hry Plamen.

Časový harmonogram: 10:00 – nástup družstev
10:15 – zahájení soutěže dospělých družstev
12:00 – zahájení soutěže dětských družstev (možnost dojezdu do 11:00)

Výstroj dětí a žen:

libovolná sportovní
lehká přilba
pevná obuv
opasky a rukavice povoleny

Výstroj mužů:

libovolná zásahová
těžká přilba
těžká obuv
opasek s libovolnými prostředky

Výzbroj:

2*hadice B75/20m
4*hadice C52/20m
2*sací požární hadice 110/2,5m
1*libovolný sací koš
1*libovolný rozdělovač
2*libovolný proudnice C
1*PMS (soutěž neproběhne na jednotný stroj)
libovolný počet hadicových nosičů a klíčů
Družstva dětí soutěží s hadicemi délky 10 m a krátkými savicemi.
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Občerstvení:

zajištěno na místě

Startovné:

dospělá družstva 100 Kč
dětská družstva zdarma

Pojištění:

soutěž není samostatně pojištěna

Provedení, kategorie dospělých:
Před útokem: Družstvo vystrojeno
Na povel startéra družstvo vyběhne (PMS může být v chodu) a dorazí k základně. Zde se vybaví
potřebnými věcnými prostředky a započne v tvorbě jednotlivých vedení současně.
Sací vedení sestaveno libovolným způsobem, čerpadlo bude zavodněno nasátím z kádě.
Dopravní vedení bude sestaveno rozhazováním na místech předpokládaného použití. Druhá
hadice B75 bude navíc protažena libovolným členem družstva skrz plastovou rouru ve výšce
0,2m nad zemí. Tento člen družstva musí rourou prolézt také. Ostatní členi družstva mohou
pomáhat.
Útočné vedení bude sestaveno rozhazováním na místech předpokládaného použití, obě první
hadice C52 však budou před nástřikem procházet pod maketou kolejiště. S kolejištěm přitom
nesmí být manipulováno.
Nástřik bude proveden na nástřikové terče o objemu 10 l, časomíra elektronická. Proudaři
nesmějí být za nástřikovou čárou a nesmějí se jí dotýkat.
Káď o objemu 1000 l nebude během útoku doplňována.
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Provedení, kategorie dětí:
Před útokem: Družstvo vystrojeno
Na povel startéra družstvo vyběhne (PMS může být v chodu) a dorazí k základně. Zde se vybaví
potřebnými věcnými prostředky a započne v tvorbě jednotlivých vedení současně.
Sací vedení sestaveno libovolným způsobem, čerpadlo bude zavodněno nasátím z kádě.
Dopravní vedení bude sestaveno libovolným způsobem. Druhá hadice B75 však bude protažena
libovolným členem družstva skrz plastovou rouru ve výšce 0,2 m nad zemí. Tento člen družstva
musí rourou prolézt také. Ostatní členi družstva mohou pomáhat.
Útočné vedení bude sestaveno libovolným způsobem, obě první hadice C52 však budou před
nástřikem procházet pod maketou kolejiště. S kolejištěm přitom nesmí být manipulováno.
Nástřik bude proveden na nástřikové terče o objemu 10 l, časomíra elektronická.
Proudaři nesmějí být za nástřikovou čárou, povolen je dotyk čáry rukou
Káď o objemu 1000 l nebude během útoku doplňována.
Příklad: Vše se spojí na základně kromě hadic C na rozdělovač. B včetně rozdělovače se protáhne
rourou. Proutkaři protáhnou své spojené vedení celé pod kolejištěm. Poté na místě provedeno
připojení C na rozdělovač.
Družstvům, která by měla zjevně s překážkami problém, bude na pokyn rozhodčího umožněna
asistence a pomoc vedoucích na překážkách.

Ilustrační obrázek:
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