HASIČSKÝ ČTYŘBOJ
O
PUTOVNÍ ZLATOU PŘILBU

PROPOZICE

Pořadatel: SDH Rtyně v Podkrkonoší
Místo konání: Rtyně v Podkrkonoší (bude upřesněno
dle počtu přihlášených družstev)
Datum: sobota 22. 6. 2019
Prezence: 13:30 – 14:00
Losování: při nástupu družstev ve 14:00
Občerstvení: zajištěno pořadatelem
Nářadí: zajistí pořadatel
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SÁNÍ
Nářadí: stroj, 4 savice, koš, ventilové lanko, záchytné lano, 3 klíče
Ústroj: zásahová obuv, pracovní stejnokroj PS II, zásahová přilba
Provedení: 4 členové jednotky nastoupí na startovní. Na povel velitele
„útokem vpřed“ libovolným způsobem spojí savice, připojí
je ke stroji a připojí koš (celkem 5 spojů). Ventilové lanko
přiváží na koš, záchytné lano na koš a na savici, jejich druhý
konec přiváží ke stroji, sací vedení vhodí do vodního zdroje
a vrátí se na startovní čáru. Čas bude změřen po doběhnutí
posledního závodníka.

Trestné body:
za spoj povolený rukou
za neprovedený spoj
za vůbec nebo špatně uvázaná lana – za každý případ
Pomoc velitele je zakázána.
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10 s
30 s
10 s

ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC
Soutěží 4 členové družstva + velitel
Nářadí: rozdělovač, hadice C, proudnice C
Ústroj: zásahová obuv, pracovní stejnokroj PS II
Provedení: velitel vyběhne ze startovní čáry a utíká na určenou metu
vzdálenou 40m. Po doběhnutí se obrátí čelem ke startovní čáře a
zvedne ruku. Na toto znamení vyběhne první dvojice, která oběhne
velitele a na zpáteční cestě odpojí proudnici, hadici od rozdělovače,
hadici sbalí a s proudnicí odnese na startovní čáru, kde toto nářadí
přebírá druhá dvojice, která provede roztažení hadice a připojení
k rozdělovači, připojí proudnici, opět oběhne velitele a vrací se na
startovní čáru. Po proběhnutí cílem dají znamení veliteli, který se vrací
na startovní čáru.

O

obíhací meta, kužel

startovní čára

Trestné body:
za každý případ předčasného vyběhnutí
za neprovedený či špatný spoj
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10 s
30 s

KUŽELNÍK
Nářadí: 4 hadice C 20m, 4 kuželky
Ústroj: zásahová obuv, pracovní stejnokroj PS II
Provedení: Na čáru nastoupí 4 členové družstva. Každý má jednu
hadici C, se kterou se bude snažit srazit kuželku (nebo její náhražku) ve
vzdálenosti 5 m rozvinutím. Zpětný trh hadicí je zakázán. Po každém
pokusu si každý balí hadici až do vypršení vyměřeného časového úseku
(3min.). Celkový počet sražených kuželek celého družstva určí vítěze.
Trestné body:
Za každé 2 přešlapy mínus 1 z celkového počtu sražených kuželek.
Kuželky shozené stržením hadice (zpětným rázem) nebudou
započítány.
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ŠTAFETA
Nářadí: 1 laťka, 2 stojany, hasicí přístroj, 2 podložky, 12 hadic C,
rozdělovač, proudnice C
Ústroj: zásahová obuv, pracovní stejnokroj PS II
Provedení: soutěží 4 členové, kteří se připraví na předem vyznačená
místa, každý před svým úsekem.
1. úsek – startující má proudnici (štafetu), na vyznačeném místě
uchopí hasicí přístroj a přenese ho na označené místo, v označeném
předávacím území předá proudnici dalšímu.
2. úsek – spojování 10 dílů hadice C (9 spojů). Po zapojení
proběhne soutěžící zbytek svého úseku a předá proudnici.
3. úsek – závodník podlezením překoná příčně položenou laťku
na stojanu, proběhne zbytek svého úseku a předá proudnici dalšímu.
4. úsek – po vyběhnutí uchopí závodník 2 hadice C, rozvine je,
připojí na rozdělovač, spojí mezi sebou, připojí proudnici a proběhne
cílovou metu.

Trestné body:
za předčasné vyběhnutí – každý případ
za spadlý přístroj před předáním štafety
za špatnou předávku – každý případ
za špatně provedený spoj – každý případ
za proběhnutí cílem s nepřipojenou proudnicí
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10 s
10 s
10 s
10 s
10 s

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Jednotlivé disciplíny se hodnotí samostatně, udělá se pořadí v každé
zvlášť. Např. při účasti 5ti družstev bude hodnocení v disciplíně:
1. místo 5 bodů
5. místo 1 bod
V případě shodného výsledku (např. dvě druhá místa v disciplíně)
obdrží první místo 5 bodů, druhá místa 4 body, třetí místo 3 body a
poslední 2 body.
Celkové prvenství a putovní přilbu k tomu získá družstvo s nejvyšším
počtem bodů po sečtení jednotlivých bodů za umístění v jednotlivých
disciplínách. Při rovnosti bodů rozhodne umístění ve štafetě požárních
dvojic.
Vítězné družstvo bude mít přednostní právo uspořádat následující
ročník Zlaté přilby, pokud tuto možnost odmítne, nabídne tuto
možnost dalšímu v pořadí.

Těšíme se na Vás a přejeme mnoho úspěchů ve sportovním
hasičském klání.
SDH Rtyně v Podkrkonoší
http://hasici.rtyne.com/
https://www.facebook.com/sdhrtyne/
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