SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DARKOVICE

NETRADIČNÍ SOUTĚŽ
se startem z požárního auta
o putovní pohár starosty obce
v neděli 17. září 2017
ve sportovně oddechovém areálu obce Darkovice
(GPS: 49°56'14.847"N, 18°12'55.645"E)

Soutěž prověří vaše taktické myšlení a šikovnost.
Zahájení soutěže:

14:30

Příjezd družstev:
Porada velitelů:

14:00
14:20

Startovné:

100 Kč za každé družstvo

Výzbroj:

PS 12, 2x savice 2.5m, sací koš,
ventilové lanko, 2x klíče, přechod B-C,
2x hadice B (75), rozdělovač, záslepka B,
4x hadice C (52), 3x proudnice C.

Výstroj:

muži ženy -

Podmínky:

Ceny:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

přilba, bojový opasek (k zapůjčení u pořadatele),
pracovní oděv (PS2) a pracovní obuv
přilba, opasek, sportovní oděv

start z požárního auta, veškerá výzbroj (kromě PS) je před startem uložena
ve vozidle, savice mohou přesahovat max. 0,5m, sání z přírodního zdroje,
splnění některých dalších úkolů na trati a sestříknutí postupně všech tří terčů,
přesné provedení bude upřesněno na poradě velitelů,
soutěž proběhne za každého počasí, není pojištěna, změny vyhrazeny

muži

ženy

10,5 l piva, pohár, putovní pohár
7,0 l piva, pohár
3,5 l piva, pohár

věcné ceny
věcné ceny
věcné ceny

Případné dotazy a více informací:

www.sdh-darkovice.cz

info@sdh-darkovice.cz

Koterec tel. 728 298 262, Hruška tel. 724 282 620

Na vaši účast se těší

SDH Darkovice

Jak soutěž probíhá?
Družstvo vystartuje z požárního auta, vezme si všechny věci potřebné
k provedení útoku z vozidla (kromě stroje), jakýmkoliv způsobem vše spojí,
se strojem nasaje vodu, na loďce přepluje vodní nádrž a postupně sestříkne
nejdříve jeden terč, pak další dva, čímž zastaví časomíru.

Start
Na pokyn startéra (startovací pistole) vyrazí všech 7 členů týmu z vlastního
vozidla k provedení útoku. Po cestě si vezmou všechny potřebné věci (viz
výše „Výzbroj“), kromě požárního stroje, z nákladového prostoru vozidla.

Stroj
Nastartovaný stroj bude mít družstvo umístěno na předem stanovené pozici
(otočené předem stanoveným směrem) již před startem.

Sání
Spojením savic, koše a sacího lanka, vytvoří družstvo přívodní vedení.
Pomocí sání stroje nasaje družstvo vodu z rybníku, který je pod úrovní
terénu cca 2 m. Během sání připravují ostatní členové hadicové vedení pro
sestříknutí všech tří terčů. Některý člen týmu přepluje vodní nádrž na loďce
a přepraví dvě proudnice, potřebné k dokončení útoku.

Samostatný terč
Po nasání vody je potřeba mít otevřený jen jeden ventil, ten který bude
směřovat k samostatnému terči. Teprve po sestříknutí tohoto terče (špalek),
může být otevřeno druhé hrdlo směřující k rozdělovači a dalším dvěma
proudům, kteří dokončí pokus.

Ukončení disciplíny
Disciplína bude ukončena naplněním posledních dvou nástřikových terčů,
které zastaví elektronickou časomíru.

Pozor!
Pozor na předčasné otevření druhého ventilu směřujícího ke koncovým
terčům ještě před sestříknutím samostatného terče! Družstvo za to může být
penalizováno nebo diskvalifikováno.
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu pravidel.
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