Sbor dobrovolných hasičů Žamberk
pořádá
netradiční soutěž

„O putovní pohár
starosty města Žamberka“

PROPOZICE:

Datum konání: sobota 22. 7. 2017
Místo konání: sportovní areál Pod Černým lesem Žamberk
Zahájení soutěže: 13:00 hodin
Kategorie: MUŽI, ŽENY, VETERÁNI

Soutěžní disciplíny: Požární útok + netradiční disciplína.
1. Datum a čas: 22. 7. 2017, prezentace závodníků 12:00-12:45, zahájení
závodů 13:00
2. Místo konání: Areál Pod Černým lesem Žamberk, parkoviště podél plotu
stadionu u silnice č. 11.

3. Kategorie: Muži, Ženy, Veteráni (věk 50+, maximálně jeden člen nad 48)‘‘
4. Složení soutěžního týmu: nejvýše 7 členů
5. Povinná výbava závodníků: dlouhé kalhoty, uzavřená obuv, opasek, přilba
6. Technické prostředky:
PS 12,
2 ks savic,
sací koš s klapkou,
klíč na savice,
2 ks hadice „B‘‘ ⌀ 75 mm,
rozdělovač,
4 ks hadice „C“ ⌀ 52 mm,
2 ks proudnice C.
Přetlakový ventil (dodá pořadatel).
U pořadatele bude též k zapůjčení vozíček na mašinu.

7. Nehoda:
Je krásné slunečné odpoledne a vaše jednotka se právě přesouvá po výcviku do
svých domovů, když míjí areál místní firmy, vidí za plotem auto, které právě
nabouralo do stromu. Řidič v šoku utíká pryč a vy vidíte uvnitř malé dítě. Ani
chvíli neváháte a vydáváte se na pomoc. Naštěstí máte mezi sebou bývalého
zaměstnance, který zná vstupní kód do areálu a havarované auto shodou náhod
převáželo hasičský materiál. Aby toho nebylo málo tak poblíž auta zrovna začíná
v důsledku nehody hořet husté křoví…miminko už strachem brečí, tak vyražte a
zachraňujte!!!
Provedení útoku:
Závodníkům bude u startu předán lísteček s číselným kódem, který zadají u
nedalekých dveří. Až po naťukání kódu bude moci zadavatel ,,PINU‘‘ dveře
otevřít a závodníci dveřmi proběhnout.
Dále se družstvo rozdělí do dvou koridorů vytyčených páskou v poměru dle
vlastního uvážení a to tak, aby níže popsaný útok provedli, co možná
nejefektivněji.
Na předem označeném místě v autě budou uloženy všechny hadice, troják a
proudnice. Na sedačce v autě bude ,,model dítěte‘‘, které bude třeba transportovat
do kočárku u základny (,,záchrana panenky‘‘). Při transportu nesmí model
spadnout na zem a ani se odlomit jakákoliv jeho část.
Troják bude umístěný před automobilem (blíž k terčům).
Přívodní vedení ,,B‘‘ musí procházet autem. Automobil nepůjde obejít, tedy
jediná možnost jeho překonání je skrz něj a to jak tam, tak zpět.
Závodníci, kteří nepoběží koridorem k automobilu, ale k základně, musí
překonat různé lehké překážky na trase. Savice a sací koš budou uloženy na
základně před PS 12.
Stroj PS 12 nebude před startem nastartován, je třeba ho nastartovat až
v průběhu závodu.
Voda se může jak sát, tak nabírat. Sací koš musí být našroubován (kontrola
proběhne po vytažení z kádě). Savice musí být též sešroubovány.
Útok lze provést až po záchraně panenky a bude ukončen sestříknutím terčů.
Káď se v průběhu útoku nebude doplňovat.
Družstvo bude mít na přípravu nářadí od povelu rozhodčího 5 minut.

Druhá disciplína – Požár skladu
Přijíždíte ke skladu civilní ochrany, kde byl nahlášen požár, vstupujete dovnitř
a v cestě vám stojí paleta pytlů s pískem připravených na povodně, rychle je
musíte odklidit a jít dál. Narážíte na hořící vrata zajištěné závorou. S menšími
problémy je hasíte a vydáváte se dál, po průzkumu zjišťujete, že už nic nehoří, ale
jeden z vás se nadýchal kouře a v mdlobách padá na zem. Naštěstí jsou poblíž
nosítka….
Počet účastníků druhé disciplíny závisí na taktice týmu. Minimálně však 3
závodníci musí být v každém týmu. Maximální počet závodníků je 7. Zde bude
třeba přenosit pytle s pískem z jedné palety na druhou. Dále pak pomocí
dostupných hasebních prostředků uhasit ohnisko požáru. Po uhašení se
závodníkům uvolní cesta k nosítkům, na které si jeden závodník lehne a ostatní
ho odnesou do cíle, kde tato disciplína končí.
9. Diskvalifikace: Nedokončený útok. Nepřišroubovaný koš. Nezašroubované
savice.
10. Penalizace:
15 sec.: Upadnutí modelu dítěte v průběhu záchrany.
Nezdolání překážky (oběhnutí, apod).
Špatně zadaný PIN.
11. Startovné: 200 ,- pro hasiče a
300 ,- pro veřejnost + náš strojník, nářadí, opasek a přilba.
12. Půjčování závodníků: Každému družstvu je povoleno půjčit si
maximálně dva závodníky, kteří však poběží v dresu svého družstva.
Tito závodníci smí být půjčeni pouze do jednoho družstva.
13. Velitel soutěže: Ondřej Dlabka
Hlavní rozhodčí: Josef Toman
14. Ostatní:

Přihlášky se vyplní na místě závodu.
Vaší předběžnou účast potvrďte prosím do 10. 7. 2017 na e-mail:
hasicizamberk@seznam.cz
S dotazy se obracejte na e-mail: hasicizamberk@seznam.cz.
Více informací naleznete na: http://www.hasici-zamberk.8u.cz/c.z.html

Bohaté občerstvení zajištěno.

Všechny zveme na večerní ,,Oldies párty‘‘ s DJ Homerem.

