Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
Věc: Soutěž hasičských jednotek
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 15. hasičské odpoledne,
konané u příležitosti 19. Cyrilometodějských slavností obce Radslavice

Datum konání: 5. července 2015
Místo konání: Radslavice, sportovní areál TJ Sokol
Náplň soutěžního dne:

1. Soutěž ručních koňských stříkaček s mezinárodní účastí
2. Sportovní víceboj hasičských družstev
Časový plán: 13.30 – 14.00 Dojezd soutěžních družstev, registrace
14.00
Slavnostní nástup
14.15
Zahájení soutěže koňských stříkaček
cca 15.15
Vyhodnocení soutěže koňských stříkaček
cca 15.30
Zahájení hasičského víceboje
cca 18.00
Vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
Občerstvení: zajištěno v místě konání.
Informace a přihlášky: telefonicky – 00420725131254, elektronicky – hasici@radslavice.cz
písemně – na adrese sboru
Každá soutěž bude vyhodnocena samostatně, soutěžní družstva se nemusí zúčastnit obou soutěží.
Převlečení, př. krátkodobé uložení výstroje a výzbroje bude umožněno v hasičské zbrojnici.
Případnou dopravu stříkačky lze dojednat s pořadatelem. Soutěžním družstvům, která
koňskou stříkačkou nedisponují, či ji nemohou použít nebo dovést, pořadatel zapůjčí vlastní.

Stanislav Jemelík v.r.
starosta sboru

Akce je pořádána za podpory
Olomouckého kraje
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 na trať, překonává šikmou překážku, obíhá kužel a směřuje k vratům, simulujícím hasičskou
zbrojnici, kterou jeden člen otevře a poslední člen za sebou uzavře vrata, klíček předá rozhodčímu. Celé
družstvo 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 1 nebo 2C52/20, 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, za
překročení čáry nástřiku.
Propozice sportovního víceboje
Soutěžní družstvo je čtyřčlenné, pří plnění soutěžních disciplín členové užívají požární přilbu schváleného
typu (př. jim bude zapůjčena pořadatelem).
Všechna zúčastněná družstva plní v pořadí dle registrace (dohody) postupně jednu disciplínu za druhou.
V případě většího počtu družstev probíhají nezávisle 2 disciplíny současně. Každá soutěžní disciplína se
vyhodnocuje samostatně, podle pořadí dostávají družstva bodové hodnocení, součet bodů z jednotlivých
disciplín určuje výsledné pořadí.
Popis disciplín
1. Dálková doprava vody
Soutěžní družstvo pomocí kýblů (věder) naplní 200 l sud, umístěný ve vzdálenosti cca 10m od vodního
zdroje. Měří se čas od startu do splnění disciplíny.
2. Kuželky
Každý člen soutěžního družstva samostatně sráží hadicí C10(20) sestavu 9-ti kuželek. 1 kuželka = 1
bod, rozhoduje součet bodů všech členů družstva.
3. Člunková štafeta
Délka dráhy cca 50 m. Každý člen družstva vykonává činnost na jednom úseku, štafetovým kolíkem je
proudnice D. Měří se čas od startu po donesení kolíku do cíle po úspěšném a předepsaném absolvování
všech úseků disciplíny. 1.úsek – přenos RHP z vymezeného místa na jiné, do předání kolíku na 2.úsek
musí RHP zůstat stát. 2.úsek – kutálení sudu v celé délce úseku; 3.úsek – běh dráhou z pneumatik;
4.úsek – srážení terče pomocí džberové stříkačky
4. Štafeta jednic
Postupné rozvinování a svinování 1C 20 od rozdělovače. Měří se čas od startu do cíle.
1.člen vyběhne, na čáře 2m od startu se vybaví nářadím(1C, proudnice), rozvine hadici, napojí na
rozdělovač, rozloží hadici, napojí proudnici, odloží ji na vyznačené místo, oběhne metu a vrátí se na
startovní čáru, kde odstartuje 2.člena, který oběhne metu, odpojí proudnici, přeloží hadici, odpojí ji od
rozdělovače, svine hadici a nářadí odloží na vyznačenou mez, vrátí se na startovní čáru, odstartuje třetího
člena, který koná totéž co člen č.1 a odstartuje čtvrtého, který postupuje stejně jako 2.člen. Jeho
překonáním startovní čáry soutěž končí.
5. Džberovka Po startu 3 členové překonají připravenou překážku – bariéra s oknem, první před jejím překonáním
vypínačem imituje vypnutí el. proudu, pokračuje k metě, kde vypije půllitr obvyklého nápoje, dva další
sestaví po překonání překážky na podstavce pyramidu plechovek, všichni se přes okno vrací na startovní
čáru, na níž mezitím čtvrtý člen připravil k zásahu 2 ks džberových stříkaček, které všichni společně
použijí z určeného místa ke sražení plechovek, čímž disciplína končí. Měří se čas od startu do splnění
disciplíny. Nevypnutí el. proudu se trestá 30-ti trestnými sekundami.
Drobné změny programu a disciplín jsou možné a budou oznámeny před zahájením soutěže. Před zahájením
disciplíny budou upřesněna její pravidla, způsob provedení a hodnocení.
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