Soutěž finančně podporuje Olomoucký kraj.
Akce je podpořena SCLLD MAS Šternbersko.
Pořádáno za podpory obce Bělkovice-Lašťany.

Pozvánka
Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice – Lašťany
Bělkovice – Lašťany 620
783 16 Dolany

si Vás dovoluje pozvat na
„Setkání hasičů v rámci MAS Šternbersko“

DĚTSKÉ NETRADIČNÍ
HASIČSKÉ SOUTĚŽE
v upraveném požárním útoku
o pohár MAS Šternbersko











Pořadatel: SDH Bělkovice – Lašťany
Datum:
5. 9. 2020 (sobota) začátek 9:00
Místo:
Koupaliště Bělkovice – Lašťany
Kategorie: mladší žáci, starší žáci
Startovné : 100 Kč
Prezentace do: 8:45
Časomíra : stopky
Soutěžní družstva : z časových důvodů počet družstev omezen,
o změně počtu startujících rozhoduje pořadatel.

Informace a závazné přihlášky : Miloslava Stanislavová,
774804466
e-mail : SDH.BELKOVICE.LASTANY@SEZNAM.CZ

Video na https://www.youtube.com/watch?v=J6QinxpXvFQ

Nářadí potřebné k požárnímu útoku: stroj, raft, pádla, vesty
zajistí pořadatel.
Ostatní nářadí vlastní : 2ks klíčů (nejsou nutné), 1ks sacího koše s
funkční klapkou, 1ks ventilové lanko s karabinou, 2ks savic, , 1ks rozdělovač,
4ks hadic C, 2ks hadic B, 2ks proudnic C. Sportovní hadice
povoleny!

Oděv jednotný, helmy, obuv sportovní (tretry, kopačky zakázány)
Provedení pokusu : bude probíhat paralelně ve dvou drahách na dva pokusy
s prostřídáním drah. Započítán bude lepší čas.
V požárním útoku může závodit maximálně 7 soutěžících a je možné absolvovat
s menším počtem soutěžících, nejméně však s 5 soutěžícími. U kategorie mladší
možnost dvou vedoucích v raftu. V kategorii starší bez vedoucího v raftu.

Popis provedení útoku : Nářadí potřebné k požárnímu útoku si družstva
nachystají na základnu na povel rozhodčího. U kategorie mladší s chystáním na
základnu mohou pomáhat dva vedoucí a obsluhu stroje provede osoba starší 18
let. U kategorie starší pomáhá jeden vedoucí na základně. Družstva budou
startovat nachystaná v raftu s vestou a pádlem. Nadél přepádlují bazén a
přivážou raft. Dojde k vylodění, svlečení a odložení vest a pádel na vymezené
místo. Pokud se vesta, nebo pádlo bude nacházet mimo vyznačené místo, nebo
se dotýkat země bude uděleno 10 trestných sekund. Družstvo doběhne k
základně a následuje klasický požární útok s překážkami se sáním z přírodní
nádrže (koupaliště) za použití ventilového lanka. Na trati je nutno překonat tři
překážky : průlez tunelem pro všechny členy, podtažení B vedení pod
„kolejemi“ a průlez tunelem pro proudaře. Po sestříknutí terčů je pokus ukončen.

