MEMORIÁL JANA HAŠKA

Propozice soutěže v požárním útoku mladých hasičů
Pořadatel: SDH Bučí
Termín: 9. července 2022
Místo: hřiště pro hasičský sport v Bučí
Prezence: 9:00 – 9:30
Začátek: 10:00
Disciplína: soutěží se v disciplíně požární útok kategorie shodné s OZ hry plamen pro
rok 2021/2022 terče průstřikové, časomíra elektronická. V průběhu provádění pokusu
nebude doplňována voda do kádě.
Kategorie mladší vč. přípravky:
plní 5ti členné družstvo. Přetlakový ventil, proudnice a motorová stříkačka jsou
jednotné, dodá pořadatel. Provedení disciplíny dle směrnice 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 18 let
s použitím ochranné přilby.
Kategorie starší:
plní 7 členů družstva MH. Přetlakový ventil, proudnice a motorová stříkačka jsou
jednotné, dodá pořadatel. Provedení disciplíny dle směrnice hry Plamen.
Čas na přípravu základny může být s ohledem na počet družstev zkrácen na 4 min.
Čerpadlo musí být zavodněno do 30 s od povelu startéra a útok ukončen do
60 s, v případě nedodržení časového limitu se útok hodnotí jako neplatný pokus.
Rozhodčí disciplíny je oprávněn pokus ukončit bez možnosti opakování:
1) v případě neodborného či 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 1 stav. V pořadí starší kategorie, mladší kategorie
a přípravka.

V případě závady na materiálu dodaného pořadatelem, bude materiál nahrazen
a soutěž bude pokračovat. V případě závady na elektronické časomíře bude soutěž
pokračovat s ručním měřením (stopky) bez možnosti opakovat již provedené pokusy.
Hodnocení: každé družstvo má dva pokusy, z čehož se počítá lepší čas. V případě
účasti více než 10ti družstev může být rozhodnuto o zrušení druhých pokusů.
Startovné: 100 Kč za družstvo
Soutěž není samostatně pojištěna.
Přihlášky do soutěže zasílejte do středy 6. 7. 2022
na e-mail l.palanova@centrum.cz
Srdečně Vás zve SDH Bučí.
Kontakt:
Lenka Palánová
Tel.: 728 414 835
E-mail: l.palanova@centrum.cz

MEMORIÁL JANA HAŠKA

Propozice soutěže v požárním útoku dospěláků
Pořadatel: SDH Bučí
Termín: 9. července 2022
Místo: hřiště pro hasičský sport v Bučí
Prezence: 12:00 – 12:30
Začátek: nejdříve ve 13:00
Pozn.: Soutěž bude časově navazovat na soutěž v požárním útoku mladých hasičů.
Disciplína: soutěží se v disciplíně požární útok dle platné směrnice hasičských
sportovních soutěží s omezením pouze na 2 hadice B (útočné vedení s použitím dvou
hadic B, rozdělovače, dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud, dvou hadic
C a proudnice C pro druhý útočný proud) terče průstřikové, časomíra elektronická.
V průběhu provádění pokusu nebude doplňována voda do kádě.

Kategorie smíšená družstva:
soutěží se v jedné kategorii bez ohledu na to, zda jsou v družstvu zastoupeni muži,
ženy nebo dorostenci a dorostenky.
Čas na přípravu základny může být s ohledem na počet družstev zkrácen na 4 min.
Čerpadlo musí být zavodněno do 30 s od povelu startéra a útok ukončen do
60 s, v případě nedodržení časového limitu se útok hodnotí jako neplatný pokus.
Rozhodčí disciplíny je oprávněn pokus ukončit bez možnosti opakování:
1) v případě neodborného či 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 1 stav.
V případě závady na materiálu dodaného pořadatelem, bude materiál nahrazen
a soutěž bude pokračovat. V případě závady na elektronické časomíře bude soutěž
pokračovat s ručním měřením (stopky) bez možnosti opakovat již provedené pokusy.
Hodnocení: každé družstvo má jeden pokus. V případě účasti méně než 10ti družstev
může být rozhodnuto o provedení dvou pokusů, z čehož by se počítal lepší čas.
Startovné: 100 Kč za družstvo
Soutěž není samostatně pojištěna.
Přihlášky do soutěže zasílejte do středy 6. 7. 2022
na e-mail l.palanova@centrum.cz
Srdečně Vás zve SDH Bučí.
Kontakt:
Lenka Palánová
Tel.: 728 414 835
e-mail: l.palanova@centrum.cz

