Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
Věc: Soutěž hasičských jednotek
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 13. hasičské odpoledne,
konané u příležitosti 17. Cyrilometodějských slavností obce Radslavice a 120. výročí založení
hasičského sboru v Radslavicích

Datum konání: neděle 7. července 2013
Místo konání: Radslavice, sportovní areál TJ Sokol
Náplň soutěžního dne:

1. Soutěž ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí
2. Lidová veselice
Časový plán: 13.30 – 14.00
14.00
14.15
cca 15.15
cca 16.00

Dojezd soutěžních družstev, registrace
Slavnostní nástup
Zahájení soutěže koňských stříkaček
Lidová veselice
Vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

Občerstvení: zajištěno v místě konání.
Informace a přihlášky: telefonicky – 00420725131254, elektronicky – hasici@radslavice.cz
písemně – na adrese sboru
Převlečení bude umožněno v prostoru šaten, soutěžním družstvům, která koňskou stříkačku
nevlastní, nemohou ji dovést nebo použít, bude pořadatelem zapůjčena stříkačka SDH Radslavice,
př. lze dopravu stříkačky dojednat s pořadatelem.
Prosíme soutěžní družstva o krátkou písemnou charakteristiku o historii koňské stříkačky a činnosti
sboru pro komentátora soutěže.
Prosíme o potvrzení účasti do 20.6.2013
Stanislav Jemelík v.r.
starosta sboru

SDH Radslavice, Na Návsi 70, 751 11 Radslavice
ČSOB a s., Poštovní spořitelna č.ú. 100330197/0300
Email:hasici@radslavice.cz
IČO 49558170
www.radslavice.cz/hasici

Propozice soutěže ručních koňských stříkaček:
Družstvo v počtu 8(10) členů, vystrojených dobovým stejnokrojem ke svému stroji, přilbou,
opaskem, dle dispozic a možnosti sboru, celé družstvo jednotně, se postaví v dvojstupu na startovní
čáru, na pokyn startéra vyběhne k vratům, simulujícím hasičskou zbrojnici, kterou jeden člen otevře
a poslední člen za sebou uzavře vrata, klíček předá rozhodčímu.
Cestou celé družstvo přeběhne šikmou překážku, doběhne ke stříkačce a jakmile jsou všichni na
místě, přesunou stříkačku vlastní silou po určené dráze do prostoru k nadzemní nádrži. Při jízdě
pravým kolem stříkačky překonává připravenou překážku.
Čtyři (5) členové družstva po dojezdu stříkačky na základnu provedou záchranu zraněné osoby.
Vybaví se nosítky, cestou k domečku proběhnou dírou v plotě, první člen družstva vypne hl.
vypínač el.energie, vběhnou do domečku, zraněnou osobu naloží na nosítka a transportují ji hlavou
dopředu do místa první pomoci, kde nosítka položí do vyhrazeného prostoru. Odtud se odeberou
zpět na základnu ke stříkačce, kde mezitím zbývající členové družstva provedli přípravu koňky k
zásahu. Provedou přívodní vedení, útočné vedení 1C52/20, vodní proud směrují na střed domečku,
kde je sklopný terč, jeho sražením je úkol splněn. V nádrži stříkačky nesmí být před startem žádná
voda.
Penalizace pět bodů :
- za neuzamknutí a předání klíčů rozhodčímu
-za každého člena, který spadne a zpětně nepřekoná šikmou překážku
-za každého člena při předčasném vyjetí koňky ze stanoviště
-za každého člena vyběhnutého k domečku před dojezdem na místo ustavení koňky
-za sjetí pravého kola z určené dráhy, při vrácení a znovunajetí se body nesráží
-za každého člena, který nepřekoná laťkový plot
-nevypnutí el.proudu na domečku prvním členem
-nesprávné naložení a přenášení zraněného a neuložení na určené stanoviště
-překročení čáry nástřiku

Přihláška
Přihlašujeme tímto družstvo…………………………..do 13.ročníku mezinárodní soutěže ručních
koňských stříkaček, konané dne 7.července 2013 v Radslavicích.

V …………………….…..dne ……………….
Kontaktní telefon:
Kontaktní email:

………………………………
jméno, razítko, podpis
Vyplněné zašlete na písemně na adresu sboru nebo emailem (i bez podpisu)
SDH Radslavice, Na Návsi 70, 751 11 Radslavice
ČSOB a s., Poštovní spořitelna č.ú. 100330197/0300
Email:hasici@radslavice.cz
IČO 49558170
www.radslavice.cz/hasici

