Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
pořádá

pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
Ing.Jiřího Rozbořila,
za podpory Olomouckého kraje, ve spolupráci s Obcí Radslavice, Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje, územním odborem Přerov a okolními hasičskými sbory
dobrovolných hasičů

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

28.března 2015
Hasičská zbrojnice Radslavice
600 Kč při prezentaci
Soutěžní družstva 5 + 1 bez rozlišení kategorií
13.30 – 14.00 dojezd družstev a prezentace
14.00 – 14.45 testy OZkŘMV - řidiči
14.00 – 17.30 testy PO - ostatní členové, požární poplach
14.30 slavnostní nástup jednotek
14.45 start odpolední štafety
20.00 start noční části
Přihlášky: písemně nebo emailem v období od 1.2.2015 do 28.3.2015. Startovní listina podle data
doručení, počet soutěžních družstev je omezen délkou noci na 30! Preference jedno družstvo na sbor.
Formulář přihlášky na i webu sboru.
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 PS 12;8, 1 ks sací koš, 4 ks savic 110/1500, 6 ks hadice B, 1 ks rozdělovač, 6 ks
hadice C, 2 ks proudnice C, 1 ks ventilové lanko, 1 ks vázací lanko, stojatý ejektor.
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. Pro komunikaci s pořadatelem každé družstvo u prezence
nahlásí číslo telefonu.
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 dle rozpisu. 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 (bude-li zveřejněn) nemusí přesně odpovídat uvedenému popisu disciplín,
popřípadě může být některá disciplína upravena či zrušena. Pořadatel zcela jistě zařadí několik
disciplín, jejichž popis nebyl předem znám (tajné disciplíny). Pořadatel si vyhrazuje možnost přibrat do
soutěžního vozidla rozhodčího, př. hosta soutěže. Při prezenci družstva nahlásí velitel družstva jména
členů soutěžního týmu, během soutěže lze změnu provést jen po dohodě s vedením soutěže. Rozhodčí

disciplíny má právo družstvo nebo jednotlivce k plnění disciplíny nepřipustit, pokud má důvodné
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 a potřebné informace: tel.725 131 254, fax. 581204013, email: hasici@radslavice.cz,
www.radslavice.cz/hasici.
Disciplíny minulého ročníku:
1.Zkušební testy - Řidič bude psát zkušební test pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, ostatní členové testy z oblasti PO.
2.Odpolední štafeta – členové družstva postupně plní připravené disciplíny se startem a cílem na věži
(hammer box, bariera s oknem, barely, šikmá lávka, tři překážky podlez, přeskoč, podlez, provazový
žebřík a tunel).
3. Požární poplach – Z postele do plné zbroje na čas
4. Požární útok do kopce s úklidem – na 2C a 4B - zaplaví strojník proudaře?
5. Bytový požár – práce se džberovkou v kopci a s bariérou všechny prověří
6. Dětský den - pěnový koberec není jen pro děti!
7. Moravské Gabčíkovo – evakuace zraněné osoby z vodního díla
8. Dolínkovská štafeta – vzpomínka na samotný začátek
9. Práce s lanem – slanění v pohodě, ale vodorovný traverz není žádná legrace
10. Katakomby - PÚ do podzemí
11. Práce na vodě – Indiánská plavba po rybníku, ovšem se záchrannou vestou, poznávačka
12. Dálková doprava vody - nakýblovat 200 l není sranda, ale jak se jich zbavit?
13. První pomoc – co si s tím zraněným asi počnem?
13. Formule 1 - stane se Váš tým konkurencí Sibomu?
14. Změna je život – co se stane, když se od turbínového čerpadla vrátíme k ejektoru?
15. Vím, že nic nevím - křížovka, sudoku nebo hasičské znalosti?
16. Povodeň – pytlování písku a stavba povodňové hráze
17. Průchod hořícím domem – překonej sám sebe i nástrahy jezeďácké posklizňovky
18.Zrychlený přesun – trocha běhu noční krajinou se správnou výzbrojí v zajímavě členěné přírodě
Konečný seznam disciplín, jejich popis a způsob hodnocení, rozsah výstroje a výzbroje bude
upřesněn a snad k dispozici na www.radslavice.cz/hasici, v místě soutěže nebo se úkol jako při
zásahu dozvíte až na stanovišti disciplíny.

