Hasičská súťaž s historickou technikou
Hasičská súťaž sa uskutoční v krásnom prostredí Múzea slovenskej dediny v Martine. Na súťaží sa môžu zúčastniť
hasičské družstvá z okresu Martin, ale aj kolektívy z iných okresov, ktoré prejavia záujem o účasť na súťaž.
Súťažné kategórie:
•

muži alebo zmiešané družstvá v počte 8 členov + 1 veliteľ

Oblečenie a obuv súťažiacich:
•

•
•

ústroj musí byť jednotná : pracovná rovnošata, maskáče, UBO, športový odev . Špecifikácia: vrchná časť, spodná
časť ošatenia musí byť jednotná zakrývajúca lýtka a ramená, prilby musia byť rovnakej farby. Povolené je len
reklamné logo výrobcu prilby, znak organizácie a štátny znak. Rozdiel v rovnošate je dovolený iba v opasku
a obuvi
opasok musí byť zásahový alebo služobný kožený
obuv musí zakrývať členky, vhodná protišmyková podrážka. Nie sú povolené kovové násady, klince a hroty

Technické podmienky - Dodá usporiadateľ súťaže (okrem striekačky) - Môžete mať aj vlastné náradie
•
•
•
•
•
•
•

1 ks historická ručná striekačka
sacie hadice, pripadne sací kôš podľa typu
1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi
4 ks hadíc C priemer 52 mm izolovaných s dĺžkou 20 m /plus, mínus 1 m/, s minimálnou šírkou plochej hadice
79 mm
hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania
2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/, dĺžky 40 – 50 cm, celokovové
1 ks prechod z historickej hadice na hadicu C 52

Plnenie disciplíny:
•
•
•

družstvo na povel rozhodcu začne prípravu náradia. Po vydaní povelu do 5 minút musí družstvo nachystať
náradie a nastúpiť na štartovú čiaru.
družstvo v počte 8 členov + 1 veliteľ si pripraví náradie na štartovú čiaru a družstvo nastúpi na štartovaciu čiaru
cca 5 m od základne
Po štarte vybehne súťažné družstvo zo štartovacej čiary a vykoná požiarny útok nasledovne:
• členovia družstva zostavia sacie a dopravné vedenie
• sacie vedenie je ľubovoľné, prispôsobené typu historickej striekačky
• dopravné vedenie sa skladá z dvoch hadíc C 52, rozdeľovača a dvoch hadíc C52
• požiarny útok sa považuje za skončený po zhodení terčov
• požiarny útok musí byť ukončený do siedmych minút po štarte
• po ukončení pokusu môžu súťažiaci dopravné a sacie vedenie rozpojiť iba na pokyn rozhodcu

Pokus je neplatný ak:
•
•
•
•
•
•

nie je pripravené náradie v rámci časového limitu 5 minút, ak určí organizátor
člen súťažného družstva prekročil pri striekaní do terčov hranicu striekania
pokus nie je ukončený do siedmych minút od štartu
náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku
po dvoch neplatných štartoch
pri fyzickej pomoci inej osoby ako je člen súťažného družstva

Vylúčenie zo súťaže ak:
•
•
•
•
•

sa členovia družstva nedôstojne správali voči rozhodcom a členom vedenia súťaže
ak sú členovia družstva pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok alebo povzbudzujúcich prostriedkov
ak družstvo použilo iné náradie alebo náradie dodatočne upravilo po vykonaní technickej kontroly
ak družstvo úmyselne poškodzuje náradie, výzbroj a výstroj
ak sa zistí, že súťažiaci štartoval za dve súťažné družstvá

Hodnotenie súťaže
•
•
•
•

víťazom sa stáva súťažné družstvo, ktoré dosiahlo najnižší čas
ak sú časy na prvom až treťom mieste rovnaké, rozhodne o poradí žreb
v ďalších prípadoch sa súťažné družstvá rovnakými výsledkami uvádzajú pri jednom poradí
družstvo, ktoré nebolo hodnotené, je zaradené do poradia za tie družstvá, ktoré splnili disciplínu

Bezpečnosť
•

v prípade zranenia účastníkov súťaže, ide táto udalosť na vrub súťažiaceho
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Prihláška na súťaž
Názov hasičskej jednotky: ..................................................................................
Počet družstiev: ...........................
Pár viet o hasičskej jednotke a činnosti: / budú prečítané počas súťaže /
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adresa:

DHZ Priekopa, II. Kolónia 38, 036 08 Martin - Priekopa

Email:

info@priekopa.sk

Podpis.....................................

Pečiatka ...........................................

Prehlásenie
Hasičská jednotka prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že:
- pozná podmienky súťaže a bude sa riadiť pokynmi usporiadateľa
- zdravotný stav súťažiacich je dobrý
- všetky úrazy znáša na vlastné nebezpečenstvo
P.č.
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7
8

Meno a Priezvisko

Dátum narodenia

Podpis

