SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radslavice
Věc: Soutěž hasičských jednotek
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 20.

hasičské odpoledne

Datum konání: 4. července 2021
Místo konání: sportovní areál SK Radslavice
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 15.30
Zahájení hasičského víceboje
cca 16.15
Vyhodnocení soutěže koňských stříkaček
cca 18.30
Vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
Občerstvení: zajištěno v místě konání.
Informace a přihlášky: telefonicky – +420725131254, 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.

Covidová ochrana dle aktuálního opatření MZ ČR.
Stanislav Jemelík v.r.
starosta sboru

Akce je pořádána za podpory
obce Radslavice
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Propozice soutěže ručních koňských stříkaček
Hasební zásah:
Družstvo v počtu max. 8 členů absolvuje připravenou překážkovou dráhu, přiveze stříkačku
ke kádi, připraví sací vedení z 1 savice, útočné vedení 1 x C52/20, část členů provede
záchranu zraněné osoby, vodním proudem ze stříkačky likviduje požár objektu.
Možné překážky: klikatá kladina, vrata hasičské zbrojnice slalom s koňkou, transport
zraněné osoby, oplocení sadu, sklopný terč, hl. vypínač el. energie.
Dálková doprava vody:
Družstvo v počtu max. 8 členů provede pomocí koňské stříkačky naplnění nádoby vodou.
Délka dostřiku:
Družstvo v počtu max. 8 členů provede po stanovenou dobu pomocí koňské stříkačky
maximální délku výstřiku.
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. Hasební zásah
Překážková dráha po trase soutěže koňských stříkaček
4. 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.
Změny programu a disciplín jsou možné a budou oznámeny před zahájením soutěže. Před
zahájením disciplíny budou upřesněna její pravidla, způsob provedení a hodnocení.
Kontakt a potřebné informace: tel.725 131 254, email: hasici@radslavice.cz,
www.radslavice.cz/hasici, https://www.facebook.com/SdhRadslavice
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