Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
pořádá

pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého
kraje Mgr.Radovana Rašťáka,
za podpory Olomouckého kraje, ve spolupráci s Obcí Radslavice, Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje, územním odborem Přerov, ČČK Přerov a okolními hasičskými sbory
dobrovolných hasičů

11.ročník noční soutěže hasičské všestrannosti
„Radslavská přilba“
Datum konání:
Místo konání:
Startovné:
Kategorie:
Časový plán:

31. března 2012
Hasičská zbrojnice Radslavice
500 Kč při prezentaci
Soutěžní družstva 5 + 1 bez rozlišení kategorií
13.30 – 14.00 dojezd družstev a prezentace
13.30 – 14.45 testy OZkŘMV - řidiči
13.30 – 17.30 testy PO - ostatní členové, požární poplach
14.30 slavnostní nástup jednotek
15.10 start odpolední štafety
20.00 start noční části

Soutěž je určena pro: družstva hasičských jednotek 5 + 1 s výstrojí a vozidlem (DA 12 A30-31,
CAS 25 Š706, CAS 32 T148 nebo T815, jiný DA). K soutěži je potřeba funkční čerpadlo nebo
stříkačka (uložené ve vozidle nebo v přívěsu). Nářadí musí být ve vozidle i přívěsu uloženo na místě
jemu určeném. CAS nesmí při sání čerpadla využít vod z nádrže. Použití jiných vozidel k přepravě
jednotky a techniky (např.osobní automobily) je nutno předem projednat s pořadateli.
Výstroj: Pracovní stejnokroj PS II nebo zásahový(př.kombinace), obuv zásahová, holeňová nebo
kanady, těžký opasek bez sekery, přilba schváleného typu (viz příloha Pravidel pož.sportu), kapesní
svítilna (mohou být upevněny i na přilbě), pracovní rukavice.
Výzbroj: CAS nebo PMS 12;8, 1 ks sací koš, 4 ks savic 110/1500, 8 ks hadice B, 1 ks rozdělovač,
8 ks hadice C, 2 ks proudnice C, 1 ks ventilové lanko, 1 ks vázací lanko
Hodnocení: O umístění rozhoduje součet umístění ze všech soutěžních disciplín.
Ocenění výsledků: Vítězem je každý, kdo se vypořádá s nástrahami trati a soutěž absolvuje.
Všechna zúčastněná družstva obdrží pamětní diplom, prvních 5 soutěžních družstev obdrží věcné ceny.
Pořadí družstev: bude využito pořadí přihlášek s úpravou pořadatelem
Organizační pokyny: Štáb, zázemí soutěže i občerstvení bude zajištěno v hasičské zbrojnici
v Radslavicích. Parkování vozidel bude zajištěno v jejím okolí. V HZ se velitelé družstev dozví
potřebné informace o průběhu soutěže. Každé družstvo musí mít k dispozici alespoň jeden mobilní
telefon, jehož číslo telefonu nahlásí velitel družstva při prezentaci. Počet soutěžních družstev je omezen
délkou noci na 30! V případě většího zájmu družstev rozhoduje datum, kdy pořadatel přihlášku obdrží,
preference jedno družstvo na sbor.
Start noční části bude proveden hvězdicovitě na všech stanovištích. Rozdělení startovních pozic
provede pořadatel před startem noční části. Soutěžní družstva se přesouvají svými vozidly po určené
trase podle mapy, popisu trati a navigace rozhodčích.
Disciplíny plní postupně podle pořadí. Po příjezdu na stanoviště družstvo vyčká ve vozidle do odjezdu
předchozího družstva. Poté se velitel dostaví k rozhodčím a projedná postup plnění disciplíny.
Přejezdové úseky nejsou součástí hodnocení soutěže. Pro všechny platí pravidla silničního provozu.
Pořadí ani popis disciplín nemusí přesně odpovídat uvedenému popisu disciplín, popřípadě může být
některá disciplína upravena či zrušena. Při prezenci nahlásí velitel jmenný seznam členů družstva.

V tomto složení absolvují celou soutěž. Člena družstva lze během soutěže změnit po předchozím
souhlasu vedení soutěže. Rozhodčí disciplíny má právo družstvo nebo jednotlivce k plnění disciplíny
nepřipustit, pokud má vzhledem ke stavu a „únavě" pochybnosti o bezpečném provedení disciplíny.
Během soutěže bude zajištěno občerstvení (alko i nealko nápoje, večeře, párek, kabanos …). V soutěži
lze použít pouze svítilny, které má soutěžící připevněny na výstroji nebo je drží v ruce. Osvětlení
z vozidla či jiná svítidla, rozložená na zemi, porostech a technice jsou nepřípustná. Při plnění
jednotlivých disciplín je zakázáno používat radiostanice.
Kontakt: tel.725 131 254, fax. 581204013, email: hasici@radslavice.cz, www.radslavice.cz/hasici

Seznam disciplín 2012
1. Zkušební testy – HZ Radslavice
Řidič bude psát zkušební test pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ostatní
členové testy z oblasti PO, viz. Vzorové testové otázky pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III.
Stupně z 21.1.2011.
Testy budou bodově hodnoceny jako soutěžní disciplíny. Zahraniční družstva jen testy PO v jejich
jazyce.
Trestné body: za každý nedosažený bod testu ……..5 s
Nesplnění disciplíny….. poslední pořadí + 5

2. Odpolední štafeta – za kostelem Radslavice
Šestičlenné družstvo nastoupí na věž. Úkolem soutěžících je sjet z věže po skluzové tyči, překonat
připravené překážky a po provazovém žebříku vylézt zpět na věž, která je cílem.
Závodník č1 startuje na povel rozhodčího. Závodník č.2 startuje jakmile č.1 překoná první překážku.
Závodníci č.3 a č.4 sjíždějí postupně po tyči jakmile překoná první překážku závodník č.2 a čekají
v předávacím území na proudnici. Závodníci č.5 a č.6 sjíždějí postupně po tyči jakmile překoná první
překážku závodník č.4 a čekají v předávacím území na proudnici. Proudnice se musí převzít, nesmí se
hodit, pokud při předávce upadne, může jí zvednout a předat kdokoliv ze soutěžního týmu. Sjezd po
tyči může být z důvodu bezpečnosti řízen rozhodčím. Ženy mohou pro výstup na věž použít dřevěný
žebřík
Pokud závodník na překážce přelez, podlez, přelez shodí některou z latí, dostává trestné body a musí ji
před předáním proudnice dát zpět na své místo tak, aby byla připravená pro dalšího závodníka.
Neopravená překážka bude dalšímu závodníkovi počítána jako nepřekonaná!!
Popis trati:
Č.1: sjede s proudnicí po skluzové tyči překoná 1,5m vysokou barieru, provede přenesení ručního
hasícího přístroje a jeho postavení na vyznačené místo (musí zůstat stát ), oběhne označenou metu,
vypne přívod elektřiny a překoná bariéru z oknem. Pokračuje na překážku přelez, podlez, přelez do
předávacího území, kde předá proudnici č.3 a po provazovém žebříku vyleze do cíle.
Č.2: sjede z proudnicí po skluzové tyči. Proleze tunelem, vyzbrojí se hadicí, překoná kladinu a od
rozdělovače vytvoří první proud (viz bojový řád), protáhne jej pod maketou kolejiště, napojenou
proudnici za kolejemi odpojí, překoná překážku z pneumatik a v předávacím území předá proudnici
závodníkovi č.4. Po provazovém žebříku vyleze do cíle.
Č.3: sjede po skluzné tyči, převezme proudnici od č.1. Překoná 1,5m vysokou barieru, provede
přenesení a uložení figuríny na vyznačené místo ( musí zůstat sedět ). Oběhne označenou metu,
překoná barieru z oknem a překážku přelez, podlez, přelez. V předávacím území předá proudnici č.5 a
po provazovém žebříku vyleze do cíle.
Č.4: sjede po skluzové tyči, převezme proudnici od č.2. Proleze tunelem, vyzbrojí se hadicí, překoná
kladinu a od rozdělovače vytvoří druhý proud (viz bojový řád), protáhne jej pod maketou kolejiště,
napojenou proudnici za kolejemi odpojí. překoná překážku z pneumatik a v předávacím území předá
proudnici závodníkovi č.6. Po provazovém žebříku vyleze do cíle.
Č.5 : sjede po skluzové tyči, převezme proudnici od č.3. Překoná 1,5m vysokou barieru, pomocí úderů
palice přemístí závaží ve vodítku do vzdálenosti cca 1,5m, palici odloží na původní místo(musí zůstat
stát). Oběhne označenou metu překoná barieru z oknem a překážku přelez, podlez, přelez. Po
provazovém žebříku vyleze do cíle.

Č.6: sjede po skluzové tyči, převezme proudnici od č.4. Proleze tunelem, vyzbrojí se hadicí, překoná
kladinu a od rozdělovače vytvoří třetí proud (viz bojový řád), protáhne jej pod maketou kolejiště,
napojenou proudnici za kolejemi odpojí, překoná překážku z pneumatik a po provazovém žebříku
vyleze do cíle a disciplínu ukončí zazvoněním na zvonek.
Potřebné nářadí 3x hadice C a 2 proudnice C zajistí soutěžní družstvo.
Trestné body:
Nezapojení nebo špatné zapojení hadice nebo proudnice……………… 20 s za každý případ
Nepostavení RHP, palice či figuríny na místo ……………………..…….20 s za každý případ
Neprotažení nebo chybné protažení hadice pod kolejištěm….................…20 s za každý případ
Nepřekonání překážky, zkrácení dráhy, chybné předání proudnice……. 20 s za každý případ
Předčasný start dalšího soutěžícího, plnění nesprávného úkolu….......…. 20 s za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje …………………………………. 20 s za každý případ
Předčasné zazvonění na zvonek..................................................................120s
Nesplnění úkolu………………………………….……….poslední pořadí v dané disciplíně +5

3. Požární poplach – HZ Radslavice
Celé družstvo pouze ve spodním prádle ulehne na lehátka a řádně se přikryje.Veškerou výstroj si
soutěžící před ulehnutím uloží do skříně včetně přilby (každá část výstroje je uložena samostatně) a
skříň uzavře. Rozhodčí provede před startem kontrolu uložení výstroje. Na povel rozhodčího musí celé
družstvo projít vyznačenou trať, po průchodu jeden z členů rozsvítí a družstvo zahájí ustrojování.
Ustrojování nesmí probíhat na cílové čáře. Řádně ustrojení hasiči nastoupí na cílovou čáru. Jakmile
jsou všichni soutěžící řádně ustrojení a nastoupení na cílové čáře, velitel družstva ukončí soutěž
povelem stop.
Minimální výstroj: blůza, kalhoty, holeňová obuv, přilba, opasek, ponožky a tričko, spodní prádlo
Měření času: Od povelu rozhodčího VPŘED do povelu velitele STOP.
Trestné body:
.......................................20s za každý případ
Nesprávný průchod tratě
Ustrojování, úprava výstroje na cílové čáře....................20s za každý případ
Špatné, neúplné ustrojení……………...…..………… 20s za každý případ
Nesprávné uložení výstroje.............................................20s za každý případ
Předčasný povel stop......................................................60s
Nesplnění úkolu………. poslední pořadí v dané disciplíně +5

4. Požární útok do kopce – Pavlovice u Přerova
Družstvo provádí požární útok na jeden proud s překážkou do kopce se sáním z podzemní nádrže.

5. Bytový požár – HZ Šišma
Požární útok se džberovou stříkačkou v členitém terénu s 2 m překážkou

6. Útěk z ALKATRAZU - ZD Pavlovice
Opičí dráha s nastavovacím žebříkem.

7. Noční víceboj – HZ Tučín
Tajná disciplína.

8. Dolínkovská štafeta – Želatovice
Tajná disciplína

9. Práce s lanem – HZS Přerov
Slanění z cvičné věže a přesun po vodorovném laně ( traverz ) na předem určenou vzdálenost.

10.Vyklizení sklepa – Radslavice ZD

Transport materiálu po předepsané trati na předem stanovené místo libovolným způsobem.

11.Práce na vodě – Prosenice Rýnský rybník
Indiánsko-hasičská plavba na člunu spojená s přepravou materiálu po vodní hladině.

12.První pomoc – HZ Buk
Poskytnutí první pomoci

13.Změna je život – Radvanice náves
Čerpání vody s pomocí turbočerpadla.

14.Nekonečný boj – lom Veselíčko
Tajná disciplína

15.Kursk – HZ Osek nad Bečvou
Výměna ventilu

16.Povodeň – most Osek nad Bečvou
Pytlování písku a stavba povodňové hráze

17.Průchod hořícím domem - Sušice ZD
Vertikální i horizontální přesun družstva členitým objektem spojený s přepravou materiálu

18.Zrychlený přesun – závodiště Radslavice
Přespolní běh noční krajinou se spoustou přírodních i umělých překážek

