Propozice základního kola soutěže v PS v Dražicích 2015
Základní (okrsková) soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS pro
muže a ženy, schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011 - I. a II. část (soubor předpisů SH ČMS -1/17-2011)
platné od 1.1.2012 a pokynu č. 17.

Pořadatel: SDH Dražice
Datum konání: 23.5.2015
Místo konání: Dražice na hřišti
Velitel soutěže: Michal Páša
Hlavní rozhodčí soutěže: Hana Štěpánková
Rozhodčí disciplíny požární útok: Jiří Bočan
Rozhodčí disciplíny 100m s překážkami: Jan Kadlec
Pomocní rozhodčí podle rozpisu okrsku, dodají SDH.
Porada rozhodčích a velitelů družstev + rozlosování: 22.5.2015 v 19:00 v Dražicích na hřišti
Přihlášky do soutěže opatřené všemi náležitostmi se odevzdávají při příležitosti porady rozhodčích a
velitelů družstev.

Disciplíny:
-

Požární útok
Běh na 100 metrů s překážkami

Požární útok:
-

Soutěžní družstvo nastoupí k zahájení přípravy na základnu, časový limit 5 minut pro přípravu se
počítá od okamžiku položení stříkačky na základnu. Nářadí (s výjimkou motorové stříkačky) si
připravují na základnu pouze členové družstva. Po dokončení přípravy se družstvo seřadí na
startovní čáře a před startem podá pověřený člen družstva hlášení rozhodčímu.

-

Požární útok provádí maximálně 7 soutěžících, minimálně pak 5 soutěžících.

-

Základna 2 x 2 m, savice 2, 5 m +/- 0,05m (nebo 1, 6 m 2 a 2 spojené, 4 m vzdálenost od nádrže).
Sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem. Rozdělovač třícestný s vřetenovým nebo
kulovým uzávěrem. Hadice C průměr 52 mm, délka min. 19 m, šířka ploché C min. 79 mm. B
průměr 75 mm po celé délce, min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm. 2ks klíče nejsou
podmínkou. Přetlakový ventil: nastavený na max. tlak 1, 2 MPa. (Přetlakový ventil zajistí
poředatel.)

-

Terče: na plechovku za deskou o rozměrech 50 x 50 cm s otvorem o průměru 5 cm ve výšce 1, 6
m nad zemí (plechovka minimální velikost 4 litry).

-

Motorová stříkačka do velikosti PS 16: vlastní, bez úprav, musí mít funkční zpětnou klapku,
funkční uzávěry, nejméně 2, 5 závitu na sacím hrdle. Není povoleno použití jakéhokoliv
savicového nástavce nebo přechodu.

-

Nádrž se během pokusu doplňuje.

-

Sací koš musí být našroubován před ponořením přívodního vedení do nádrže. Po skončení
pokusu soutěžící viditelně ukáží, že je přívodní vedení sešroubováno (zvednou koš nad káď).
Rozpojit ho smí až na pokyn rozhodčího. Pokud bude přívodní vedení rozpojeno před pokynem
rozhodčího, nebude brán zřetel na to, jestli bylo špatně spojeno nebo jestli ho rozpojili sami
soutěžící po skončení pokusu!

-

Pro disciplínu požární útok je předepsaný jednotný oděv. Tričko musí být zastrčené v kalhotách,
kalhoty musí překrývat stehna i lýtka. Obuv není součástí oděvu. Připouští se buď sportovní,
nebo pracovní obuv, tretry nejsou povolené.

-

Povinná je přilba (v souladu s podmínkami pro ochranu hlavy dle pravidel PS) a opasek (kožený
s kovovou přezkou, minimálně 50mm široký, bez karabin). Přilbu musí mít soutěžící na hlavě při
dokončení pokusu. Pokud by mu spadla, musí si ji neprodleně nasadit zpět, jinak je pokus
neplatný!

Běh na 100 metrů s překážkami:
-

Technické parametry nářadí:
Hadice: nejmenší hmotnost včetně půlspojek 2, 5 kg min. šířka 62 mm, minimální délka 19 m.
Spojky musí být opatřeny těsněním. Lze použít klasické požární hadice C schváleného druhu.
Proudnice: (štafetový kolík), minimální hmotnost 0, 5 kg, min. délka 25 cm, může být upravena
pro nesení v zubech, případně uchycena na řemínku, max. délka od těla opasku 50 cm
Rozdělovač: se všemi ventily, libovolně natočen. U ROT spojky se nezapočítává zub, mohou být
max. 60 mm od spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm. dlouhýRozdělovač může mít max. 4 nožičky o průměru max. 30 mm.

-

Technické parametry překážek pro jednotlivé kategorie:
Kategorie muži I. překážka 2 x 2 m, kladina 8 x 0, 18 x 1, 2 m
Kategorie muži II. překážka 0,8 m, kladina 8 x 0,18 x 1,2m
Kategorie ženy I. a II. překážka 0,8m, kladina 8 x 0,18 x 0, 8 m

-

Doba na přípravu a zároveň dokončení pokusu jsou 2 minuty. Hadice a rozdělovač si soutěžící
může, ale také nemusí připravovat sám. Časový limit se počítá od ukončení pokusu předchozího
závodníka. Pokus ukončuje rozhodčí.

-

Soutěžící nastupují k provedení pokusu dle pořadí, uvedeném na přihlášce ve sloupci „100 m“.

-

Pro disciplínu běh na 100m s překážkami není předepsaný jednotný oděv. Tričko musí být
zastrčené v kalhotách, kalhoty musí překrývat stehna i lýtka. Připouští se buď sportovní, nebo
pracovní obuv, tretry nejsou povolené. Je povinná přilba a opasek.

-

Hadice musí být spojeny na všechny ozuby, připojeny k rozdělovači a k proudnici předtím, než
soutěžící proběhne cílem. Rozpojeny smí být opět až na pokyn rozhodčího. Pokud budou
rozpojeny před pokynem rozhodčího, nebude brán zřetel na to, jestli byly špatně spojeny nebo
jestli je rozpojili soutěžící po skončení pokusu!

-

Soutěžící je povinen překonat všechny překážky a proběhnout cílem v předepsané výstroji a
s předepsaným nářadím. Pokud tak neučiní, nemůže mu být pokus uznán jako platný. Pokud ale
dosud neproběhl cílem, může se vrátit a překonat překážu znovu. (Například pokud soutěžícímu
spadne při překonávání bariery přilba nebo proudnice, musí barieru překonat ještě jednou).

-

Soutěžící v cíli nahlásí zapisovateli své jméno a družstvo, za které běžel.

Všeobecně:
-

Dopravu výsledků jednotlivých disciplín od zapisovatele k vyhodnocovací skupině zajistí velitel
družstva.

-

Protesty řeší s rozhodčími konstruktivní formou vždy pouze velitel družstva.

-

Při prokázání pozitivní zkoušky na alkohol a za nepřístojné nebo nesportovní chování bude
soutěžící vyloučen ze soutěže.

