Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Dráchov
Propozice 1. ročníku soutěže O pohár Dráchova
Místo konání soutěže:
Hasičské hřiště u mostu Dráchov
Pořadatel:
Sbor dobrovolných hasičů Dráchov
Datum konání soutěže:
Sobota 7. července 2012

Kontakt:
Houska Milan
724 00 89 94
Havlíček Jiří
603 22 31 38
hasici@drachov.cz
www.drachov.cz

Pravidla NETRADIČNÍHO požárního útoku:
soutěž se koná podle vlastních pravidel, co není v těchto propozicích výslovně zmíněno, se řídí dle platných pravidel požárního sportu
Materiál:
Časový průběh kategorie muži a ženy:
stroj vlastní, schváleného typu (může být nastartovaný)
- 12.00 – 12.30
prezence
savice 2ks 2,5 m nebo 4ks 1,6 (dvě a dvě spojené)
- 12.45 – 13.00
nástup družstev a zahájení
maximálně 3 ks hákové klíče
- cca 16.00
vyhlášení výsledků
1 ks sací koš
3 ks (respektive 2ks – ženy) hadice B75 a 4 ks hadice C52,
nejsou povoleny tzv. úzké hadice
rozdělovač s kulovým nebo vřetenovým uzávěrem
2 ks proudnice, vlastní
Provedení útoku:
Obecně:
Každé družstvo tvoří maximálně sedm soutěžících
Disciplína má dvě základny: základna 1 a základna 2.
Základna 1 je umístěna na pozici rozdělovače při klasickém požárním útoku (viz obrázek).
Základna 2 je umístěna na pozici základny při klasickém požárním útoku – v blízkosti kádě (viz obrázek)
Materiál (koš, savice, hadice, proudnice, rozdělovač) je umístěn na základně 1, čerpadlo (a savicové klíče) na základně 2
Překážka s oknem, výška 2 m, šířka 2 m, okno o rozměrech 0,6 m x 0,6 m, jeho spodní okraj je 1,1 m nad povrchem dráhy
Okno se nesmí překonávat skokem plavmo, porušení má za následek diskvalifikaci
Délka dráhy od základny k čáře stříkání je 85 m (respektive 65m)
Sací koš se savicí musí být spojen po jeho vytažení z kádě, nesplnění má za následek diskvalifikaci
družstvu žen může být u stroje poskytnuta pomoc pouze ústní formou
terče 50 x 50 cm s otvorem o průměru 5 cm uprostřed, za otvorem plechovka
Postup disciplíny (viz obrázek)
-

Ve vzdálenosti 10 m od startovní čáry bude umístněna překážka s oknem.
Po překonání okna běží soutěžící k základně 1.
Soutěžící mají za úkol vytvořit z nadúrovňového zdroje (káď) na základně 2 dopravní vedení a dva útočné proudy.
Všechny spoje (mimo spoje na rozdělovač) musí být provedeno mimo základnu 1 porušení má za následek diskvalifikaci
Pokus je ukončen sražením plechovky v obou terčích

Společná ustanovení:
Obecné podmínky:
ruční měření času stopkami
přilby povinné, opasky nepovinné
čas přípravy na základně 10 min., může být podle počtu přihlášených družstev zkrácen dle dohody velitelů při nástupu
Startovní čísla:
Družstva si je mohou volit dle pořadí, v jakém se budou presentovat v den soutěže, pořádající sbor si vyhrazuje právo přednostního
výběru startovních čísel.
Odevzdání přihlášek:
družstva se do soutěže musí přihlásit nejpozději do 20. 6. 2012 na některém z uvedených kontaktů (telefonicky, mailem)
pořadatel má právo omezit počet zúčastněných družstev
Startovné (hradí se při presenci):
v kategorii muži i ženy 200,- Kč za jedno soutěžní družstvo
Soutěžící se účastní na vlastní nebezpečí, soutěž není kryta pojištěním

www.drachov.cz

Popis požárního útoku:

www.drachov.cz

