SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Liberec
U Náspu 5, Liberec 1, 460 01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozice soutěže
Název soutěže:

O "Předvánočního kapra"

Pořadatel:

OSH Liberec

Místo konání:

Vratislavice nad Nisou – Liberec

Termín:

23. listopadu 2019

Přihlášky:

Svoji účast nahlaste telefonicky do 15. 11. 2019
na OSH Liberec - 485 105 632, 777 260 901
nebo emailem osh.lbc@volny.cz

Losování:

Bude provedeno dne 23. 11. 2019 při nástupu na zahájení.

Občerstvení:

Občerstvení pro členy soutěžících družstev je zajištěno
přímo v hasičské zbrojnici. Ostatní též mohou občerstvení
zakoupit v hasičské zbrojnici.

Kontaktní osoba: S případnými dotazy se můžete osobně nebo telefonicky obrátit
na OSH Liberec tel: 485 105 632,777 260 901
Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit hasičská družstva ve složení
maximálně 1+8, muži nebo ženy od 15 let, dále věkově neomezeno.

Kategorie:

Muži (družstva mohou být smíšená)
Ženy

Disciplíny:

Požární útok – speciál

Časový rozvrh:

9.15 – 9.45
9.45 – 9.50
10.00 -11.30
11.45

prezence družstev
nástup a zahájení
plnění disciplíny požární útok
vyhlášení výsledků, vyhodnocení a závěr

Ústroj a obuv: Jednotná v družstvu, služební (lehký kožený) opasek, přilba.

Materiál: V l a s t n í, funkční PS 12, 4ks savic 1,6 m, sací koš (bez lanek), 4ks klíče
na spojky, rozdělovač s přechodem B/C, 3 ks hadice B (dle požárního sportu,
spojky DIN), 6 ks hadice C (dle požárního sportu, spojky DIN),
3 ks proudnice C. Nosiče hadic jsou povoleny, jen na jednotlivé hadice.
Nakládání hadic na vozík v přepravkách není povoleno.
Provedení disciplíny: Velitel přivede pořadově družstvo a podá hlášení.
Po rozchodu si družstvo připraví veškerý materiál kolem vozíku a poté
nastoupí na startovní čáru pro družstvo. Na přípravu je stanovený limit
2 minuty. Po odstartování družstvo naloží materiál se stříkačkou
(ženy budou mít PS-12 na základně) na čtyřkolový vozík (vozík
dodá pořadatel), stojící těsně za čárou pro vozík a co nejrychleji
odjede vymezeným koridorem do vymezeného prostoru u základny.
Pokud po cestě ztratí materiál, musí zastavit a materiál opět naložit
na vozík (nesmí jej donést na základnu v rukou). Zde složí stříkačku
na základnu, vytvoří přívodní vedení pomocí čtyř savic, dále dopravní
vedení 3 B a tři útočné proudy po 2 C.
Hadice se nesmí roztahovat! Hadice je nutné roznést, rozhodit a
rozložit postupně ve směru útoku. Po vytvoření útočných proudů
útočná čísla dotáhnou proudnice za praporky (cílovou čáru) a položí
na zem. Po položení jednotlivých proudnic na zem, je velitel sám odpojí
– až na základě signalizace strojníka zvednutím ruky (tu strojník
zvedne v případě, že je dokončeno sací vedení od nádrže ke stroji a
spojené všechny hadice) a donese na vozík, stojící na vymezeném místě
u základny. Proudnice se musí na vozík položit!
Položením všech tří proudnic na vozík bude ukončen čas pokusu.
Hodnocení: hození proudnic na vozík – neplatný pokus
chybějící materiál – neplatný pokus
nespojení hadic nebo savic – neplatný pokus
nedotažení proudnic za čáru nástřiku (praporek) - neplatný pokus
pomoc veliteli při odpojování proudnic – neplatný pokus
donesení spadlého materiálu na základnu v rukách – 10 trestných
sekund za každý případ
roztahování hadic (nerozhození a nerozložení) - 10 trestných sekund
za každý případ
Přívodní vedení se nechává ležet na zemi, nevkládá se do vodního zdroje.
Na úklid materiálu má družstvo limit 3 minuty, neboť na trať vybíhá další
družstvo. Vozík družstvo předá u startovní čáry startérovi, nebo určenému
rozhodčímu. Materiál družstva budou hned ukládat do vozidel.
Povrch drah: Disciplíny budou provedeny na antukovém povrchu, na trávě, případně
na sněhu.

Měření:

Časy budou měřeny ručně stopkami.

Kontrola nářadí:

Kontrolu stříkačky a nářadí provede rozhodčí na startu.

Protesty a odvolání:

Protesty ani odvolání se na této soutěži nepřijímají.

Obě vítězná družstva si sama vyloví z nádrže hlavní cenu – KAPRA.
Vladimír Maxa
starosta OSH Liberec

