HASIČSKÝ ZBOR PRIEKOPA
Propozície k súťaži Iveco Daily
Dátum : 16.9.2017
Čas : od 10:30 – do (počas dňa)
Výstroj
• Zásahový kabát (môže byť aj ľahký zásahový odev, NIE JE POVOLENÉ UBO PS II)
• Zásahová obuv
• Prilba
• Opasok (zásahový, stačí opasok karabíny a veci podobné nemusia byť)
• Rukavice nie sú povinné ale nie sú zakázané
Vykonanie útoku
Posádka vozidla max 1+6 môže byť aj menej napr. 1+3 a pod. Pred začatím pokusu hlavný rozhodca
skontroluje umiestenie vecných prostriedkov ktoré môžu byť rozmiestnené ľubovoľne. Hadice
v regáloch musia byť zaviazané (viď obr. 1)

Obrázok 1 Zabezpečenie hadíc proti pohybu

Posádka pred začatím pokusu je v kabíne vodiča na povel (výstrel) začne posádka vykonávať
požiarny útok. Mašina sa musí vybrať z vozidla (pred pokusom sa skontroluje dotiahnutie spoja
mašina a nasávacia hadica z nádrže spoj viď na obr.2). Sacie vedenie sa bude skladať z
nasávacích hadíc automobilu, nasávací kôš je možné použiť dodaný v automobile ale je možné
použiť aj ľahšie verzie (športové).

Obrázok 2 Spoj nádrž a čerpadlo
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HASIČSKÝ ZBOR PRIEKOPA

Na vykonanie útoku je možné použiť hadice B 75- 2 ks a C 52- 4 ks pri požiarnom útoku je potrebné
použiť aj pretlakový ventil musí byť nastavený na hodnotu 0,8 MPa a zaaretovaný (zaistený proti
zmene nastavenia tlaku), (hodnota a stav pretlakového ventilu bude skontrolovaná pred vykonaním
útoku, hlavným rozhodcom. Prúdnice sa používajú len tie čo sú v automobile ŠPORTOVÉ
PRÚDNICE SÚ ZAKÁZANÉ !!!
Tešíme sa na Vašu účasť.
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