Propozice
Soutěže o „Pohár rady velitelů 2013“
Místo konání: Bernartice
Datum konání: 13.7.2013 (začátek po soutěži O pohár starosty obce Bernartice)
Soutěžící :
Družstvo v počtu 1 + 5, žádný člen družstva nesmí být mladší 50 let.
V družstvu mužů mohou být zařazeny dvě ženy.
Družstvo žen soutěží ve stejné kategorii jako muži.
Družstvo lze doplnit maximálně dvěma členy z jiného SDH (mohou startovat dvakrát).
Materiál k provedení požárního útoku:
PS 12
2ks savice průměru 110mm a délce 2,5m
Sací koš, ventilové lano, záchytné lano, 2 ks klíč na spojky a šroubení
2 ks hadice B 75mm a délce 20m
4 ks hadice C 52mm a délce 20m
rozdělovač
2 ks proudnice C
Materiál je umístěn na základně 2x2m a žádný mimo savic nesmí přesahovat obrys základny.
Ústroj:
pracovní uniforma (ÚBO), pracovní obuv (holínky, kanady, holeňová obuv apod.),
přilba (zásahová), požárnický pás.
Provedení požárního útoku:
Družstvo startuje ze startovní čáry ve vzdálenosti 10m od základny (jako požární sport).
Velitel družstva velí: „Motorová stříkačka, vodní zdroj na místě, rozdělovač, dvě B, první
proud dvě C, druhý proud dvě C útokem – při použití stopek povel VPŘED, při použití
elektrické časomíry výstřel (klakson...) startéra.
1) Přívodní vedení savicemi z přírodního zdroje vody provádějí číslo 4 a strojník.
Sací koš a lana přináší číslo 4, strojník odšroubuje víčko ze sacího hrdla čerpadla. Savice
roznášejí oba tak, že číslo 4 je vpředu a strojník vzadu, vždy směrem od stroje k vodě. Sací
koš a savice šroubuje číslo 4, strojník savice nadlehčuje, aby se nekřížilo šroubení. Savice se
spojují směrem od vody ke stroji. Na stroj připojí savici strojník, kterou mu nadlehčuje
číslo 4. Záchytné a ventilové lano připojí na sací koš číslo 4. Druhý konec záchytného lana
uváže číslo 4 k pevnému bodu (např. ke stroji) a ventilové lano jen ovine kolem savice,
přibližně 20 cm od stroje. Po skončení této činnosti číslo 4 a strojník společně pokládají
vedení do vodního zdroje a číslo 4 přidržuje sací koš v nádrži. Při spojování savic musí být
použity klíče na spojky a šroubení.
2) Dopravní vedení 2 B tvoří č.2 a č.3. č.2 rozvine první hadici B napojí na stroj, rozloží.
Č.3 rozvine druhou hadici B a společně s číslem 2 spojí. Rozloží druhou hadici B a připojí
rozdělovač. Po připojení rozdělovače signalizuje „Stroj vodu“, poté se vrací zpět na základnu,
kde se vyzbrojí dvěma hadicemi C a proudnicí C.
3) Útočné proudy - proud č.1 tvoří č.1, které od místa pro rozdělovač rozvine první hadici
C, rozloží ji, potom rozvine druhou hadici C, obě spojí, druhou hadici rozloží a připojí
proudnici. Po skončení této činnosti signalizuje „První proud vodu“. Č. 2 napojí útočný proud
na rozdělovač a pustí vodu. Po otevření ventilu zůstává u rozdělovače, kde připojí druhý
proud a po signalizaci pustí vodu.
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Proud č.2 tvoří po skončení práce na dopravním vedení a vyzbrojení na základně č.3, které od
místa pro rozdělovač rozvine první hadici C, rozloží ji, potom rozvine druhou hadici C, obě
spojí, druhou hadici rozloží a připojí proudnici. Po skončení této činnosti signalizuje „Druhý
proud vodu“.
Útok končí naplněním nástřikových terčů nebo shozením plechovek.
V případě použití nástřikových terčů se velitel odebere do prostoru rozdělovače, kde sleduje
činnost družstva. Nesmí do této činnosti zasahovat.
V případě použití plechovek po vydání povelu velitel oběhne oba terče a umístí plechovky na
podstavec.
Hadice se nesmí roztahovat spojené ze základny.
Ke spojení přívodního vedení musí být použito klíčů na spojky a šroubení.
K nasátí vody do čerpadla musí být použita vývěva.
Velitel (mimo umístění plechovek) nesmí provádět žádnou činnost.
Hodnocení útoku:
Spojení hadic na základně a jejich roztažení
Nepoužití vývěvy k nasátí vody
Velitel pomáhá družstvu při plnění disciplíny
Nepoužití klíčů na spojky
Nepřivázané záchytné a ventilové lano
Chybná nebo žádná signalizace

diskvalifikace
diskvalifikace
diskvalifikace
k času přičteno 5 sekund za každý spoj
k času přičteno 5 sekund za každé úvaz
lana
k času přičteno 5 sekund za každý případ

Body za věk (odečet od dosaženého času):
Součet věku členů družstva 300 – 330

0

331 – 360

10 bodů

361 – 390

20 bodů

391 a více

30 bodů
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