POZVÁNKA A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Sbor dobrovolných hasičů Šebetov
Vás zve na I. ročník soutěže

„O pohár starosty SDH“
Datum konání:

sobota 19. srpna 2017 ve 13.00 hod.

Místo konání:

Šebetov – náves u zbrojnice

Časový rozvrh:

prezence od 12,30 do 12,55 hod
nástup 13,00 hod
začátek 13,15 hod

Pořadatel:

SDH Šebetov

Kategorie:

muži a ženy.

Disciplíny:
Požární útok
- dle pravidel Požárního sportu
- dopravní vedení 2B + 2 x 2C muži i ženy
- elektronická časomíra
- nářadí vlastní
- start na silnici, prostor kolem základny dlažba, dráha travnatá
- každé družstvo má pouze jeden pokus

Štafeta dvojic
- dle platné směrnice hry PLAMEN,
- změna proti směrnici: bude použita hadice C o délce 15m, vzdálenost mezi
hydrantem a čárou pro odložení proudnice bude 14m
- nářadí na provedení pokusu jednotné, dodá pořadatel
- každé družstvo má dva pokusy

Pivní štafeta
- 3 členové z každého družstva

Hodnocení: Požární útok se hodnotí samostatně, u štafet rozhodne součet pořadí.
Vedoucí jednotlivých družstev odpovídají za řádné pojištění soutěžících.
Pořadatel neručí za škody způsobené na odložených věcech.

Bohaté občerstvení zajištěno.

Provedení štafety požárních dvojic:
Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se za startovní čáru. Při obíhání
mety velitelem nebo jiným členem štafety je zakázáno se jí dotknout. Žádný z členů štafety
nesmí provést oběhnutí okolo mety tzv. „ úkrokem“. To znamená, že nesmí mít v žádném
okamžiku metu při obíhání jinde než po pravé ruce.
První dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci.
Jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a jednu
koncovku připojí na hydrantový nástavec. Druhou koncovku buď předá soutěžícímu
vyzbrojenému proudnicí, nebo si ji druhý soutěžící může samostatně odebrat, a to i ze země,
kam byla případně prvním soutěžícím odložena. K předání koncovky nebo jejímu odložení a
následnému sebrání může dojít kdekoliv mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce a čárou
pro odložení proudnice. Pro odkládání koncovky platí ustanovení o odhození nářadí uvedené
v hodnocení disciplíny.
Druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby tato kteroukoliv svou
částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě. Po skončení činnosti oba oběhnou
metu a vrátí se za startovní čáru. Po návratu první dvojice za startovní čáru vybíhá dvojice
druhá. Oběhne metu a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, přeloží
jednou hadici a odpojí ji od hydrantového nástavce. Neodpojení proudnice nebo hadice
členem družstva, který hadici překládá, se hodnotí jako nesprávné odpojení. Druhý bez
pomoci musí hadici úplně svinout do dosažení úrovně hydrantového nástavce.
Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší, než je
průměr kotouče hadice. Soutěžící, který hadici svinuje, může začít svinovat v kterémkoli
okamžiku po přeložení hadice, avšak za dodržení podmínky, že obě koncovky hadice má před
zahájením svinování před sebou ve směru k hydrantu.
Při překládání hadice nesmí druhý člen prvnímu žádným způsobem pomáhat, nesmí
tedy hadici ani držet, provlékání či prohazování hadice jakýmkoliv způsobem pod kteroukoli
z částí těla závodníka nebo podbíhání závodníka je zakázáno. Po skončení činnosti se oba
vrací s nářadím zpět za startovní čáru. Pokus skončí proběhnutím posledního závodníka
s nářadím cílem, nářadí se v cíli neodhazuje. Opustit prostor startu může družstvo, až na
pokyn rozhod čího, který provede kontrolu správně svinuté hadice.
Každý člen soutěžního družstva musí oběhnout metu a musí se podél oběhové mety
a hydrantového nástavce pohybovat po levé straně, tedy mít metu a hydrantový nástavec po
své pravé ruce. Pokud se při cestě k metě rozpadne kotouč hadice před dosažením úrovně
hydrantového nástavce a kotouč dopadne na zem před vyznačenou čarou, musí ho soutěžící
opět svinout, teprve poté může v činnosti pokračovat, podobně i při cestě se sbalenou hadicí
od hydrantového nástavce do cíle. Kotouč, který upadl, zvedá a svinuje závodník, který
připojuje na hydrantový nástavec nebo svinuje hadici. Pokud toto vykoná druhý závodník,
hodnotí se činnost jako nesvinutí rozpadnutého kotouče.
Upadne-li v průběhu plnění disciplíny soutěžícímu součást výstroje, se kterou disciplínu
započal (např. přilba, opasek, obuv), musí soutěžící přerušit činnost a výstroj si upravit. Do
provedení úpravy výstroje (nasazení přilby, obutí) nesmí vykonat žádnou činnost (jinak je
hodnoceno jako neplatný pokus).

