MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova č. 26, 148 01 PRAHA 414

Mistrovství ČR ve výměně předního kola na vozidle Tatra 815 8 x 8
pro rok 2019
Pořadatel: MV-GŘ HZS ČR, SOZ HZS ČR, ZÚ HZS ČR
Místo konání: Expozice požární ochrany HZS ČR (EPOZ), Pod Parkem 662, Zbiroh – Švabín,
okres Rokycany, Plzeňský kraj, GPS 49°51’29.34‘‘N 13°45‘7.911‘‘E.
Termín konání: sobota 25. května 2019
Prezentace soutěžících: 9.00 – 10.00 hodin v sobotu 25. května 2019
Zahájení soutěže: 11.00 hodin
Technika: 2 x Tatra 815 (dodá pořadatel)
Pomůcky: hydraulický zvedák, klíč na kola, zakládací klíny (dodá pořadatel)
Účastníci – tým: dvoučlenné týmy
Rozhodčí: 1 zástupce MV-GŘ HZS ČR, 1 zástupce EPOZ, 1 zástupce ZÚ HZS ČR
Startovné: NE
Ceny: první tři týmy poháry a věcné ceny
Popis disciplíny:
Po odstartování dvoučlenný tým zajistí vozidlo proti pohybu, hydraulickým zvedákem zvedne
vozidlo, demontuje přední kolo, sundá ho z nápravy, odtlačí jej na konec vozu a zpět, nasadí kolo
zpět, dotáhne matice, spustí vozidlo na kola, nechá jej zajištěné klíny proti pohybu a použité nářadí
odloží na určené místo. Konec pokusu tým oznámí časoměřičům zvednutím ruky.
Rozhodčí pomocí momentového klíče zkontrolují dotažení všech matic.
Penalizace:
- za každou nedotaženou matici bude k výslednému času připočteno 30 vteřin,
- za neuložení nářadí na vyhrazené místo bude připočteno 20 vteřin.
Zastavení pokusu ze strany rozhodčích:
- nedodržení bezpečnosti práce,
- hrozící nebezpečí pro posádku nebo diváky.
Tým se účastní soutěže na vlastní nebezpečí a zavazuje se k respektování pokynů pořadatelů a
rozhodčích.
Přihlášky do soutěže zasílejte na e-mailovou adresu epoz@hzscr.cz do 20. května 2019.
V přihlášce uveďte jména, příjmení, tituly a hodnosti obou soutěžících, jednoho ze soutěžících
označte jako vedoucího družstva. Uveďte dále kontaktní telefon a e-mailovou adresu.
Kontaktní osoba a ředitel soutěže
Vlastimil Studený
Tel.: 724 178 001
E-mail: epoz@hzscr.cz
Hasičský záchranný sbor ČR
Expozice požární ochrany Zbiroh

www.hzscr.cz

