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, ruční pila.
Hodnocení: O umístění rozhoduje součet umístění ze všech soutěžních disciplín. Velitel družstva
zodpovídá za správnost, úplnost a čitelnost výsledků zapsaných ve výsledkové listině. Dosažený čas se
do výsledkové listiny zapisuje ve formátu minuty/sekundy/desetiny sekund. (např. 1:22:45.) Dosažené
trestné body se zapisují samostatně. Nečitelný zápis výsledku ve startovní listině nebo zápis v chybném
formátu znamená nesplnění dané disciplíny. Správnost zápisu potvrdí vedoucí družstva a rozhodčí
svým podpisem.
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.
1. Zkušební testy – HZ Radslavice
Řidič bude psát zkušební test pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ostatní
členové test z norem znalostí pro funkci hasič (sestavený ze základních předpisů - Bojový řád, cvičební
řád,..Testy budou bodově hodnoceny jako soutěžní disciplíny. Zahraniční družstva mohou psát
jen testy PO (př. v jejich jazyce).
Trestné body: za každý nedosažený bod testu ……..5bodů
Nesplnění disciplíny….. poslední pořadí + 5bodů
2. Odpolední štafeta – za kostelem Radslavice
Šestičlenné družstvo nastoupí na věž. Úkolem soutěžících je překonat připravenou překážkovou dráhu.
Závodníci č.1, 3 a 5 jsou před startem připraveni na věží. Ostatní členové družstva stojí pod věží na
startovní čáře. Na začátku soutěže se proudnicí vybaví závodníci Č.1 a 2. Soutěž začíná sjezdem
prvního člena družstva z věže a končí jakmile poslední závodník vyleze na věž a zazvoní na zvonek.
Proudnice se vždy odkládá na určené místo, odkud si ho vezme další závodník. Další závodník může
startovat jakmile je proudnice odložena na určeném místě. Proudnici si závodníci nesmí předávat
navzájem ani ji na určené místo hodit. Pokud závodníkovy v průběhu soutěže proudnice spadne smí ji
zvednout pouze ten závodník kterému upadla. Překážku přeskoč-podlez-přeskoč opravuje závodník
který některou část schodil. Pomoc při výstupu po provazovém žebříku není povolena. Sjezd po tyči
může být z důvodu bezpečnosti řízen rozhodčím. Ženy mohou pro výstup na věž použít dřevěný žebřík.
Popis trati:
Č.1: sjede po tyčí dolů z věže překoná sníženou bariéru smotá jednu hadici C a uloží ji do připraveného
boxu tak aby žádná část hadice nepřesahovala okraje boxu. Oběhne kontrolní bod, projde přes
pneumatiky, překoná překážku přeskoč – podlez - přeskoč a pokračuje k předávacímu území. V
předávacím území odloží proudnici na určené místo.
Č.2: startuje v okamžiku kdy Č.1 oběhne kontrolní bod, překoná sníženou bariéru uchopí připravenou
palici a provede 30 úderů do hamerboxu, odloží palici na původní místo. Oběhne kontrolní bod, projde
přes pneumatiky, překoná překážku přeskoč – podlez - přeskoč a pokračuje k předávacímu území. V
předávacím území odloží proudnici na určené místo a po provazovém žebříku vyleze na věž
Č.3: startuje v okamžiku kdy má k dispozici proudnici, vezme odloženou proudnici, překoná sníženou
bariéru uchopí dva barely s vodou, oběhne s nimi kontrolní bod a odloží je na původním místě.Projde
přes pneumatiky, překoná překážku přeskoč – podlez - přeskoč a pokračuje k předávacímu území. V
předávacím území odloží proudnici na určené místo
Č.4: startuje v okamžiku kdy má k dispozici proudnici ,vezme odloženou proudnici, smotá jednu hadici
C a uloží ji do připraveného boxu tak, aby žádná část hadice nepřesahovala okraje boxu. Oběhne
kontrolní bod, projde přes pneumatiky, překoná překážku přeskoč – podlez - přeskoč a pokračuje k
předávacímu území. V předávacím území odloží proudnici na určené místo a po provazovém žebříku
vyleze na věž
Č.5: startuje v okamžiku kdy má k dispozici proudnici, vezme odloženou proudnici, překoná sníženou
bariéru uchopí připravenou palici a provede 30 úderů do hamerboxu, odloží palici na původní místo.
Oběhne kontrolní bod, projde přes pneumatiky, překoná překážku přeskoč – podlez - přeskoč a
pokračuje k předávacímu území. V předávacím území odloží proudnici na určené místo.

Č.6: startuje v okamžiku kdy má k dispozici proudnici, vezme odloženou proudnici, překoná sníženou
bariéru uchopí dva barely s vodou, oběhne s nimi kontrolní bod a odloží je na původním místě. Projde
přes pneumatiky, překoná překážku přeskoč – podlez - přeskoč a pokračuje k předávacímu území . V
předávacím území odloží proudnici na určené místo a pokračuje po provazovém žebříku nahoru do cíle.
Disciplínu ukončí zazvoněním na zvonek.
Poté celé družstvo nastoupí před hlavního rozhodčího disciplíny ke kontrole a zápisu dosaženého
výsledku
Potřebné nářadí 2x proudnice, 2x hadice C dodá soutěžní družstvo, Ostatní materiál dodá pořadatel
Trestné body:
Nepostavení palice či kanystru na místo ……………………..…….20 za každý případ
Použití nastavovacího žebříku……………………………………….180 za každý případ
Nepřekonání překážky, zkrácení dráhy, chybné předání proudnice……. 20 za každý případ
Předčasný start dalšího soutěžícího, plnění nesprávného úkolu….......…. 20 za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje …………………………………. 20 za každý případ
Záměrné poškození připraveného nářadí…………………………………180 za každý případ
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, tričko a spodní prádlo
Měření času: Od povelu rozhodčího VPŘED do povelu velitele STOP.
Trestné body:
Nesprávný průchod tratě
.......................................20 za každý případ
Ustrojování, úprava výstroje na cílové čáře....................20 za každý případ
Špatné, neúplné ustrojení……………...…..………… 20 za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………… 20 za každý případ
Nesprávné uložení výstroje.............................................20 za každý případ
Předčasný povel stop......................................................60
Nesplnění úkolu………. poslední pořadí v dané disciplíně +5b
4. Požární útok do kopce s úklidem – Pavlovice u Přerova
Družstvo provádí požární útok 4B +2C na jeden proud s překážkou do kopce se sáním z podzemní
nádrže. Před startem je na určené místo uložena požární stříkačka a ostatní nepospojované nářadí.
Družstvo startuje na povel rozhodčího ze startovní čáry. Po sražení určeného terče vodním proudem
družstvo zahájí úklid veškerého nářadí na předem určené místo. Disciplína končí nástupem posledního
člena družstva na startovní čáru a povelem velitele stop. Po skončení disciplíny musí být veškeré nářadí
rozpojené a hadice smotané do kotoučů. Limit pro plnění disciplíny je 10 minut. Osvětleni ze stroje
případně baterky soutěžících jsou po celou dobu provádění disciplíny povoleny.
Potřebné nářadí: 1 ks sací koš, 3 ks savice, 4 ks hadice B, 2 ks hadice C, 1 ks rozdělovač, 1 ks
proudnice C, 1 ks ventilové lanko.
Měření času: Od povelu rozhodčího VPŘED po povel velitele STOP.
Trestné body:
Neuložení nářadí na určené místo..............................................50 za každý případ
Nesprávně sbalená, spojená výzbroj ..........................................50 za každý případ
Nepřekonání překážky, neuvázání lanka ,nesražení terče……..50 za každý případ
Nářadí spojené před startem/po skončení...……………………50 za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………………… 20 za každý případ
Předčasný povel stop..................................................................60
Nesplnění disciplíny…. poslední pořadí v dané disciplíně +5

5. Bytový požár – HZ Šišma
Po startu se družstvo vyzbrojí hadicí, proudnicí „D“, a vodou ve vědrech z připravené nádrže, všichni
členové soutěžního družstva překonají 2 m překážku, překonají překážku podlez, přeskoč, podlez a
naplní džberovou stříkačku a s její pomocí sráží terč. Veškerý pohyb od nádrže ke džberovce je možný
pouze přes překážky. 2m překážku musí při plnění disciplíny překonat všichni soutěžící. Pří zpáteční
cestě členové družstva opět překonají překážky a vrací se i s použitou výzbrojí do cíle. Pokud
závodník na překážce podlez, přeskoč, podlez, shodí některou z latí, dostává trestné body a musí ji
ihned dát zpět na své místo tak, aby byla připravená pro dalšího závodníka. Neopravená překážka bude
dalšímu závodníkovi počítána jako nepřekonaná!!
Před ukončením disciplíny musí být veškerá použitá výzbroj uloženo na určeném místě (hadice
smotaná v kotouči). Potřebné nářadí dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu rozhodčího VPŘED po povel velitele STOP.
Trestné body:
Neuložení nářadí na určené místo...............................................50
Nepřekonání překážky ...............................................................50 za každý případ
Nesražení terče………………………………………….….…..50
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ………………………. 20 za každý případ
Nesplnění disciplíny…. poslední pořadí v dané disciplíně +5
6. Nahoru a dolu - ZD Pavlovice
Družstvo provede přenesení 2 hadic B po určené trase za použití nastavovacích žebříků. Na povel
rozhodčího se družstvo vybaví dvěma hadicemi B a potřebným množstvím nastavovacích žebříků a
vyrazí k určenému místu kde překoná celé družstvo překážku a po vyznačené trati se přesune k dalšímu
označenému místu kde opět celé družstvo včetně výzbroje překoná překážku a přesune se do cíle, kde
odloží nářadí a výzbroj na určeném místě , nastoupí na startovní čáru a velitel vydá povel STOP. Čas
se měří od povelu start do povelu velitele STOP.
Limit pro plnění disciplíny je 10 minut
Potřebné nářadí mimo hadice dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu rozhodčího VPŘED po povel velitele STOP.
Trestné body:
Nepřekonání překážky některým členem družstva ......................50 za každý případ
Hrubé porušení bezpečnosti práce
........................................180 za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje …………………………… 20 za každý případ
Předčasný povel stop..................................................................60
Nesplnění disciplíny…. poslední pořadí v dané disciplíně +5
7. Moravské Gabčíkovo – Tučín
Na povel rozhodčího start družstvo bezpečným způsobem sestoupí do přepadu. Vyhledá zraněnou
osobu (po pádu zranění páteře) a provede její bezpečný transport po určené trase. Na konci trasy
zraněnou osobu uloží na určeném místě a vrací se zpět na start. Družstvo se pohybuje bezpečně a pouze
po vyhrazené trase. K sestupu a transportu družstvo využívá pouze věcné prostředky připravené
pořadatelem.
Disciplína končí odložením všech věcných prostředků na určené místo, nástupem družstva na startovní
čáru a povelem velitele stop. Po celou dobu plnění disciplíny družstvo dodržuje zásady Bojového řádu.
Za nedodržení nebo hrubé porušení zásad jsou udělovány trestné body.
Měření času:Od povelu rozhodčího VPŘED po povel velitele STOP.
Trestné body:
Neuložení nářadí na určené místo..............................................50 za každý případ
Nepřekonání určené trasy, překážky..........................................50 za každý případ
Pohyb mimo vyznačenou trasu ....................................50 za každý případ
Nepoužití žebříku při sestupu. .................................... 50 za každý případ
Nezajištění raněného……………………………………50
Hrubé zacházení se zraněným………………………….50
Vytahování raněného nohama napřed………………….50
Spouštění raněného hlavou dolů………………………..50
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………… 20 za každý případ

Předčasný povel stop...................................................50
Nesplnění disciplíny, případně hrubé porušení bezpečnosti…. poslední pořadí v dané disciplíně +5
8. Dolínkovská štafeta – Želatovice
Úkolem družstva je překonat v co nejkratším čase připravenou dráhu. Na povel rozhodčího start se
první člen družstva zavěsí do oka kladky lanovky a překonává vodní tok, za nímž slézá z lanovky a
pokračuje po trase na vodorovnou žebříkovou lávku, následně překoná vodní tok přes pevnou lávku a
proleze tunelem. Jako poslední překoná vodorovný žebřík a běží do cíle.
Jakmile 1.člen družstva opustí lanovku, další člen družstva si lankem přitahuje kladku a po závěsu do
ní vyráží na stejnou trasu. V případě pádu s překážky se závodník vrátí na její začátek, znovu ji překoná
a pokračuje dál. Disciplínu plní postupně všichni členové družstva. Disciplína končí povelem velitele
stop po doběhnutí posledního člena družstva do cíle.
Měření času: od povelu rozhodčího Start do povelu velitele stop
Trestné body:
Nepřekonání či chybné překonání překážky.................... 50 za každý případ
Nepřekonání vodorovného žebříku ……………………...80
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ………………… 20 za každý případ
Předčasný povel stop..........................................................60
Nesplnění úkolu…. poslední pořadí v dané disciplíně +5
9. Práce s lanem – HZS Přerov
Družstvo se losem rozdělí na tři skupiny po dvou.
První skupina provede slanění z cvičné věže tak, že se soutěžící (každý samostatně) připraví na
slanění. Před slaněním požádá rozhodčího o kontrolu správnosti přípravy. Pokud rozhodčí nepovolí
slanění kvůli chybě, má závodník možnost jednou chybu opravit a požádat znovu o kontrolu. Rozhodčí
neupozorňuje na druh chyby, ale pouze povoluje nebo zamítá slanění. Pokud i při druhé kontrole
nebude soutěžící přípraven na bezpečné slanění, je pokus neplatný.
Druhá skupina provede na čas přesun po vodorovném laně (traverz) na předem určenou
vzdálenost. Do času disciplíny se z bezpečnostních důvodů nezapočítává u traverzu zavěšení na lano a
sestup z lana. Časy obou soutěžících se sčítají.
Třetí skupina provede (každý člen samostatně) pomocí vhodného uzlu vytvoření kotevního
bodu na určeném místě , uváže poloviční lodní uzel a provede jeho vložení do karabiny, následně
pomocí polohovacího prostředku opasku provede zajištění hasiče při práci na žebříku.
Veškeré nářadí pro disciplínu dodá pořadatel! Čas je měřen u stanoviště vodorovný traverz, slanění a
sebejištění je hodnoceno pouze bodově, je stanoven max. limit 10 min. pro dokončení disciplíny.
Disciplína je považovaná za nesplněnou, pokud ani jeden ze dvou vylosovaných nepřekoná alespoň
polovinu délky vodorovného traverzu.
Měření času: Součet dvou časů překonání části trasy traverzu
Trestné body:
Neslanění soutěžícího............................ ………………300 za každý případ
Oprava chyby při slanění………………………………100 za každý případ
Nepřekonání traverzu......................................................300 za každý případ
Neprovedení sebejištění
…………………………..50 za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ………………… 20 za každý případ
Nesplnění disciplíny………… poslední pořadí v dané disciplíně +5
10. Tajemství staré půdy – ZD Radslavice
Družstvo provede vyhledání zraněné osoby v 1NP budovy a její transport po vyznačené dráze na
určené místo. Vstup do objektu provede družstvo prostřednictvím nastavovacího žebříku. Pomocí
připravených nosítek provede transport osoby po schodišti a následně po vyznačené trati do cíle kde
zraněného bezpečně odloží a celé družstvo nastoupí na startovní čáru a velitel vydá povel stop. Čas se
měří od povelu vpřed do povelu velitele STOP.
Měření času:
Od povelu VPŘED do povelu velitele
Trestné body:

Pád zraněného z nosítek ………………...60 za každý případ
Pohyb mimo vyznačenou trať………..… 30 za každý případ
Porušení zásad bezpečnosti
…………………………….150
Překročení časového limitu……………………………………..…120
Nesplnění úkolu……………………………poslední pořadí v dané disciplíně +5
11. Práce na vodě – Prosenice Rýnský rybník
Čtyři členové družstva provedou naložení připraveného barelu do člunu a obeplují ostrov,
v místě startu barel opět vyloží a nastoupí na startovní čáru. Po dobu plavby člunu zbylí dva členové
družstva provedou uřezání tří kusu špalků z připravené kulatiny. Po skončení řezáni nastoupí na
startovní čáru. K řezání může družstvo použít pouze libovolnou pilu na lidský pohon. Řetězové a
kotoučové pily nejsou povoleny. K řezání družstvo využije vlastní nářadí, případně nářadí dodané
pořadatelem který však neručí za kvalitu a funkčnost. Soutěžící se po zahájení disciplíny nesmí střídat.
Soutěžící jezdící na člunu používají při plnění disciplíny záchrannou vestu, v cíli bude provedena
kontrola ustrojení. Soutěž končí nástupem celého družstva na startovní čáru a povelem velitele stop.
Limit pro plnění disciplíny je 10 minut
Potřebné nářadí dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu VPŘED do povelu velitele stop
Trestné body:
Špatné ustrojení, úvaz člunu…………………………………..….30 za každý případ
Upadnutí barelu do vody při vykládání a nakládání ……….……120 za každý případ
Neuřezání špalku ………………………………………………... 120 za každý případ
Záměrné poškození zapůjčeného nářadí a výstroje……………..180 za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………….………… 20 za každý případ
Předčasný povel stop.......................................................................60.
Nesplnění úkolu………. poslední pořadí v dané disciplíně +5
12. První pomoc- HZ Buk
Úkolem družstva je zajistit poskytnutí první pomoci a transport zraněné osoby na určené místo.
Družstvo musí správně nasadit krční límec, fixovat zlomeninu nohy, zraněného naložit na nosítka a
přenést na určené místo. Pro plnění disciplíny se družstvo rozdělí na dvě skupiny (2+4). Čtyř člena
skupina provádí ošetření a transport raněného. Po ošetření a transportu zraněného nastoupí všichni 4 na
startovní čáru a velitel vydá povel stop. Druhá skupina provádí srdeční masáž na figuríně od povelu
start až do povelu velitele stop. Soutěžící využívají pouze materiál připravený pořadatelem.
Měření času:Od povelu VPŘED do povelu velitele STOP .
Trestné body:
Chybné nasazení krčního límce ........................................50
Neošetření zlomeniny.......................................................120
Nenasazení krčního limce………………………………….120
Pád zraněného z nosítek ……………………………………240 za každý případ
Přerušení masáže srdce na dobu delší než 5 sekund……….50 za každý případ
Chybné provádění srdeční masáže ………………………120
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………… 20 za každý případ
Předčasný povel stop.................................................................60
Nesplnění disciplíny…. poslední pořadí v dané disciplíně +5
13. Změna je život – Radvanice náves
Družstvo doplní nádrž pomocí stojatého ejektoru s podzemní nádrže do stanovené výšky. Před startem
je na základnu umístěna pouze požární stříkačka. Ostatní nepospojované nářadí je uložené ve vozidle.
Družstvo provádí plnění nádrže do povelu velitele STOP. Po povelu STOP se velitel seznámí
s dosaženým časem a je provedena kontrola výšky hladiny. Úklid zahájí družstvo až po kontrole času a
povelu rozhodčího. Čas na úklid veškerého použitého nářadí mimo PS je 3 minuty. Nářadí je ukládáno
na určené místo rozpojené, hadice svinuté v kotoučích. Čas je zastaven povelem velitele STOP po
nastoupení družstva na startovní čáru. Čas balení se do celkového výsledku nezapočítává pokud

nepřekročí 3 minuty. Množství použitého nářadí záleží na veliteli družstva. Limit na provedení
disciplíny je 10 minut.
Měření času: Od povelu VŘED do povelu velitele STOP ( plnění nádrže).
Dodržení časového limitu 3 minut na sbalení ( úklid nářadí)
Trestné body:
Neuvázání ventilového lanka ……..............................50 za každý případ
Překročení limitu úklidu…………………… ……..30 za každou započatou minutu
Předčasný povel velitele stop........................................60 za každých 5 cm pod rysku.
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ………………20 za každý případ
Nesplnění úkolu……. poslední pořadí v dané disciplíně +5
14.Vím, že nic nevím – HZ Osek nad Bečvou
Úkolem družstva je na připraveném PC vyplnit vědomostní test. Disciplínu mohou plnit pouze dva
členové družstva. Výběr je proveden losováním. Ostatní členové družstva případně doprovod zůstanou
stát na startovní čáře, tak aby nerušily a nenapovídali. Registrační údaje k testu vyplní rozhodčí
disciplíny.
První soutěžící postupně odpovídá na otázky. Pokud si z některou otázkou neví rady může se nechat
vystřídat druhým závodníkem. Druhý závodník již nemůže být vystřídán test musí dokončit sám bez
cizí pomoci. Čas na vyplnění testu je omezen na 10 minut.
Na konci testu zapíše rozhodčí počet dosažených bodů.
Měření času: Od zahájení testu do jeho skončení.
Trestné body:
Nápověda……..……………………………………..30 za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………… 20 za každý případ
Nesplnění disciplíny….. poslední pořadí v dané disciplíně +5
15.Povodeň – most Osek nad Bečvou
Družstvo provede vybudování protipovodňové hráze na určeném místě. K budování hráze bude
družstvo používat dvoukomorové pytle, které jsou předem naplněné. Po uložení všech pytlů do hráze
nastoupí celé družstvo na startovní čáru a na povel velitele stop je zastavena časomíra. Při stavbě hráze
se družstvo pohibuje pouze po veznačené dráze a překonává připravené překážky. Limit pro plnění
disciplíny je 10 minut. Po ukončení disciplíny družstvo vysype povodňové pytle dle pokynu
rozhodčího.
Potřebné nářadí dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu vpřed do povelu velitele stop.
Trestné body:
Poškození pytel, nesplnění pokynu rozhodčího ……...30 za každý případ
Chybné skladby hráze…………………………………240
Pohyb mimo vyznačenou trať
……………….. 30 za každý případ
Předčasný povel stop....................................................60
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………… 20 s za každý případ
Nesplnění disciplíny….. poslední pořadí v dané disciplíně +5
16.Průchod hořícím domem - Sušice ZD
Družstvo projde po stanovené trase několikapodlažní objekt. Při průchodu nese 2 hadice C a proudnici,
které vertikálně dopravuje pomocí připravených lan, předáním nebo nesením soutěžícím. Na
vyznačeném místě provede vytvoření útočného vedení a hadice rozvine po vyznačené trase. Soutěž
končí odložením proudnice na vyznačeném místě, nástupem celého družstva na cílovou čáru a povelem
velitele STOP
Hadice C a proudnici dodá soutěžní družstva.
Měření času: Od povelu vpřed po povel velitele stop
Trestné body:
Nevytažení hadice do patra……….................................60 za každý případ
Shození hadice s patra…………………………………..60 za každý případ
Nevytvoření útočného vedení…………………………..120

Chybné odložení proudnice v cíly………………………30
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………… 20 za každý případ
Předčasný povel stop……………….............................120
Nesplnění úkolu….. poslední pořadí v dané disciplíně +5
17. Zrychlený přesun – závodiště Radslavice
Provádí 5 členů družstva (bez strojníka, který přesune vozidlo do cíle disciplíny). Družstvo se před
startem vybaví nářadím na obrázku a provede jeho přenesení do cíle.
Na trati přespolního běhu se vyrovná s přírodními a umělými překážkami.
Strojník po příjezdu do cíle na pokyn rozhodčího provede 40 dřepů. Čas dřepů se přičítá k času doběhu
družstv.
Měření času:Od povelu vpřed po doběh posledního člena.
Trestné body:
Nesprávná, nedonesená výzbroj…………….........................120 za každý případ
Použití nesprávné výstroje a výzbroje ……………… 20 s za každý případ
Nesplnění disciplíny….. poslední pořadí v dané disciplíně +5

