Pravidla požárního útoku v Kobylí dne 28.7. 2018
Účast na soutěži
1) Disciplína proběhne v kategoriích MUŽI a ŽENY.
2) Za družstvo mužů může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva, za družstvo žen smí
nastoupit dvě členky jiného družstva a to výhradně v dresu svého domovského družstva. Tato
skutečnost musí být oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží.
.

Provedení požárního útoku
1) Dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (dále jen SHS) a těchto
pravidel.
2) Terče sklopné
3) Čas měřen elektronickou časomírou s přesností na 2 desetinná místa. Spuštění časomíry
výstřelem ze startovací pistole.
4) Muži 3B +2x2C, ženy 2B+2x2C.
5) Spoje hadic a savic se nesmí dotýkat a mezi těmito spoji musí volně projít arch papíru.
6) Při stříkání smí být proudnice (včetně spojky hadice) opřena o zem.
7) Čára nástřiku je nedotknutelná a to po celou dobu plnění pokusu.
8) Družstvo může požádat, aby mu v průběhu jeho pokusu nebyla doplňována voda. Dojde-li v
takovém případě voda před ukončením daného pokusu nebo před uplynutím maximální doby,
kterou má družstvo na provedení svého pokusu dle SHS, bude pokus hodnocen jako
neplatný.
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Dle platné SHS a těchto pravidel
Útočné vedení „C“ – plošná šířka min. 65 mm, délka min. 19 m.
Dopravní vedení „B“ - plošná šířka min. 100 mm, délka min. 19 m.
Sací koš 110 mm s funkční klapkou, ochranná mřížka s velikostí oka max. 10 x 10 mm.
Rozdělovač s funkčními uzávěry.
Požární stříkačka vycházející ze stroje schváleného typu bez viditelných úprav, se zpětnou
klapkou a funkčními kulovými uzávěry na rozvaděči čerpadla. Stroj může být v chodu. Nejsou
povoleny úchyty (např. pro zachycení savice). Povoluje se použití savicového nádstavce.
Družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu.
Tato skutečnost musí být oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží.
Proudnice C vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 - 13 mm.
Podložka pod savice se může používat pouze hladká a rovná (bez výřezů a úchytů) 1x1m.
Před přípravou k soutěžnímu pokusu bude na vyhrazeném místě provedena přejímka
soutěžního materiálu jednotlivých družstev.
Značky na dráze budou jednotné a zajistí je pořadatel před začátkem soutěže. Rozmístění
značek je po 18 m pro mužskou kategorii a po 17,5 m pro ženskou kategorii.

Protesty
1) Podávání protestů dle platné SHS.
2) Kauce za podání protestu činí 500,- Kč. V případě neuznání protestu propadá kauce ve
prospěch pořadatele.

Vyhlášení výsledků
1) Proběhne nejpozději do 30 minut po ukončení disciplín PÚ a TFA.
2) Ceny zajistí pořadatel pro všechny soutěžní družstva PÚ i jednotlivce TFA

Pojištění soutěže
1) hasiči soutěží na vlastní nebezpečí
2) soutěžící hasiči prohlašují, že jsou zdravotně způsobilÍ

GDPR
1) soutěžící hasiči souhlasí s použitím dokumentace foto/video k mediální presentaci soutěže.

