Propozice XXI. ročníku soutěže „Zbůšská osma“ - 2019
Kategorie mladší děti:
- Požární útok bude proveden dle platných směrnic hry Plamen.
- Družstvo mladších dětí je složeno z maximálně 5 soutěžících + obsluhy PMS
- Ústroj:
Družstvo soutěží ve sportovním oblečení překrývající lýtka a lokty, obuv sportovní pevná a s ochranou
přilbou splňující normu EN 12492.
- Technické prostředky:
PMS-8 (H-800) bez úprav
2x savice o průměru 110 mm x 1,6 m ±5 cm včetně šroubení
1x sací koš o průměru 110 mm s klapkou (je povolen lehký laminátový sací koš)
1x hadice B75, min. délka 9,5 m izolované (min. plošná šíře hadic = 113 mm) (dle výjimky OSH-PS)
4x hadice C52, min. délka 9,5 m izolované (min. plošná šíře hadic = 79 mm)
1x rozdělovač
2x proudnice C52 (výstřiková hubice průměr 12,5 mm, max. délka 45 cm včetně půlspojky)
4x hákový klíč (není nutné, dle uvážení každého družstva)
- Provedení disciplíny:
Po ustavení PMS na základnu odstartuje rozhodčí přípravu základny. Časový limit je 5 min. Po provedení
kontroly se družstvo odebere na startovní čáru, obsluha PMS nastartuje stroj a rovněž se odebere na
startovní čáru. Po odstartování družstvo provede požární útok, kdy není dovoleno obsluze PMS provádět
jinou činnost než obsluhu PMS. Požární útok je považován za dokončený při sestřelení obou terčů (zastavení
časomíry). Maximální časový limit pro zavodnění čerpadla je 60s pro dokončení požárního útoku 120s. Sací
vedení je před startem spojeno.
Kategorie starší děti:
- Požární útok bude proveden dle platných směrnic hry Plamen.
- Družstvo starších dětí je složeno z maximálně 7 soutěžících.
- Ústroj:
Družstvo soutěží ve sportovním oblečení překrývající lýtka a lokty, obuv sportovní pevná a s ochranou
přilbou splňující normu EN 12492.
- Technické prostředky:
PMS-8 (H-800) bez úprav
2x savice o průměru 110 mm x 1,6 m ±5 cm včetně šroubení
1x sací koš o průměru 110 mm s klapkou (je povolen lehký laminátový sací koš)
2x hadice B75, min. délka 9,5 m izolované (min. plošná šíře hadic = 113 mm)
4x hadice C52, min. délka 9,5 m izolované (min. plošná šíře hadic = 79 mm)
1x rozdělovač
2x proudnice C52 (výstřiková hubice průměr 12,5 mm, max. délka 45 cm včetně půlspojky)
4x hákový klíč (není nutné, dle uvážení každého družstva)
- Provedení disciplíny:
Po ustavení PMS na základnu odstartuje rozhodčí přípravu základny. Časový limit je 5 min. Po provedení
kontroly se družstvo s výjimkou strojníka odebere na startovní čáru, strojník nastartuje PMS (stroj může
nastartovat vedoucí družstva či jím pověřená osoba) a odebere se rovněž na startovní čáru. Po odstartování
družstvo provede požární útok, dle směrnic hry plamen. Požární útok je považován za dokončený při
sestřelení obou terčů (zastavení časomíry). Maximální časový limit pro zavodnění čerpadla je 60s pro
dokončení požárního útoku 120s.

Kategorie muži
- Soutěžní družstvo je složeno z maximálně 6 soutěžících
- Ústroj:
Sportovní obuv (pevná), celé družstvo jednotná ústroj (PS II, Zásahový komplet případně obdobný pracovní
stejnokroj), požární přilba (možno všechny schválené typy dle ČSN), opasek bez sekery
- Technické prostředky:
PMS-8 (H-800) bez úprav
2x savice o průměru 110 mm x 2,5 m ±5 cm včetně šroubení
1x sací koš o průměru 110 mm s klapkou (není povolen lehký laminátový sací koš!)
2x hadice B75, min. délka 19,5 m izolované (min. plošná šíře hadic = 113 mm)
4x hadice C52, min. délka 19,5 m izolované (min. plošná šíře hadic = 79 mm)
1x rozdělovač
2x proudnice C52 s uzávěrem (výstřiková hubice průměr min. 12,5 mm, max. délka 45 cm včetně půlspojky)
4x hákový klíč (není nutné, dle uvážení každého družstva)
- Provedení disciplíny:

Přesné provedení disciplíny obdrží každé družstvo při prezenci, na místě konání soutěže.
Kategorie ženy
- Soutěžní družstvo je složeno z maximálně 6 soutěžících
- V družstvu žen je povoleno působení jednoho muže na kterékoliv pozici
- Ústroj:
Lehká sportovní obuv (pevná), sportovní stejnokroj, lehký opasek a sportovní přilba splňující požadavky dle
normy EN 12492
- Technické prostředky:
Shodné s kategorií mužů
s výjimkou sacího koše = je povolen lehký laminátový sací koš
- Provedení disciplíny:

Přesné provedení disciplíny obdrží každé družstvo při prezenci, na místě konání soutěže.
Pro všechny kategorie
Pořadatel si dále vyhrazuje právo přidání tajné disciplíny do soutěže. Tajná změna může být zahrnuta i do
kategorie dětí.
V případě zájmu je možné po domluvě s pořadatel zapůjčit PMS-8
Prezence družstev : mladí hasiči do 13 hodin na místě konání
dospělých do 15 hodin na místě konání

