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 na13.ročník
„Setkání hasičů v rámci MAS Šternbersko“

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









Pořadatel:
SDH Bělkovice – Lašťany
Datum:
5.9.2020 (sobota) od 14:00
Místo:
Koupaliště Bělkovice – Lašťany
Kategorie:
Muži ,ženy (vyhodnoceny samostatně, pokud budou alespoň
dvě družstva, jinak budou oceněny v rámci kategorie mužů)
Startovné :
100 Kč
Prezentace družstva: do 13:45
Časomíra :
stopky
Soutěžní družstva : z časových důvodů počet družstev omezen, o
změně
.
počtu startujících rozhoduje pořadatel.

Informace a závazné přihlášky : Evžen Stanislav, 608 02 00 38
e-mail :SDH.BELKOVICE.LASTANY@SEZNAM.CZ
Video na https://www.youtube.com/watch?v=pukq2KCrCqc

ZÁVAZNÉ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE
NEJPOZDĚJI DO STŘEDY 3.9.2020 NA
Nářadí potřebné k požárnímu útoku:

raft, pádla, vesty zajistí pořadatel

Ostatní nářadí vlastní :
opasky a helmy,stroj PS12 bez zjevných úprav a bez použití ejektoru, 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 C42 a B65 povoleny!
Oděv jednotný, obuv sportovní (tretry, kopačky a zásahová obuv zakázány)
Provedení pokusu : bude probíhat paralelně ve dvou drahách na dva pokusy, které
se sčítají s prostřídáním drah. Pokud družstvo pokus nedokončí bude mu započítán
nejhůře dosažený čas jiného družstva v daném kole plus jedna trestná sekunda v
jeho kategorii.
V požárním útoku může závodit maximálně 7 soutěžících a je možné absolvovat s
menším počtem soutěžících, nejméně však s 5 soutěžícími.
Popis provedení útoku :Nářadí potřebné k požárnímu útoku si družstva nachystají
na základnu na povel rozhodčího. Jeden soutěžící (kapitán) zůstane u základny.
Ostatní půjdou na startovní čáru. Po odstartování doběhnou k raftu, kde si obléknou
nachystané vesty, musí být zapnutá alespoň jedna přezka. Raft bude ve vodě
přivázaný lanem, dojde k nalodění družstva a následné přepádlování bazénu na
délku ve vymezeném prostoru, tam bude čekat jeden člen družstva (kapitán), ten se
nalodí a přepádlují bazén na délku zpět. Dojde k vylodění, přivázaní raftu, 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. Soutěžící překonají první překážku (prolezení tunelem 80cmx80cm) poté
družstvo doběhne k základně a následuje klasický požární útok se sáním z přírodní
nádrže (koupaliště) za použití ventilového lanka. Na trati je nutno překonat dvě
překážky : podtažení B vedení pod „kolejemi“ a překonání překážky typ ´bariera´ a
tunel. Po sestříknutí terčů je pokus ukončen.
Při nepřekonání překážky nebo nepoužití ventilového lanka bude pokus považován
za neplatný, za nepřivázaný raft bude počítáno 20 trestných sekund.
Soutěž je pořádána dle platné “Směrnice hasičských sportovních soutěží“schválené
VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SHČMS –1/17-2011 a

Dodatku č. 1 schváleněho VV SH ČMS dne 13. 6. 2013.

