Pohárová soutěž
SDH Racková pořádá v sobotu
21. 7. 2018 na místním fotbalovém
hřišti soutěž „Starých pánů“ O pohár starosty
SDH. Začátek soutěže je ve 14 hodin.
Bohaté občerstvení po celý průběh soutěže zajištěno!

Kontakt: mail: sdhrackova@seznam.cz nebo tel.: 737 715 394, nebo: www.sdhrackova.cz

Pohárová soutěž Racková - „Staří páni“ - 21. 7. 2018
Pravidla
Po odstartování vyběhne max. osmičlenné družstvo (věk nad 35 let, možno až 2 mladší, kteří ale mají
minimálně 30 let) k plnění úkolů a následnému provedení požárního útoku. Čas se měří od výstřelu po sražení
obou terčů vodou.

Úkoly:
1) STŘELBA. Sestřelení všech (6 ks) dřevěných špalíků = obdržení 2 ks proudnic. Počet vzduchovek
k vykonání úkolu = 2 ks. Počet střel ani poloha střelce není limitována.
2) DOPUŠTĚNÍ KÁDĚ. Na přípravné základně budou přichystány: 1 ks hadice „C“, hydrantový nástavec
a hydrantový klíč (dodá pořadatel). Soutěžící provedou napojení kádě na hydrant a dopuštění
příslušného množství vody do kádě tak, aby byla zaplněna po horní okraj. Následně zastaví přívod
vody a uzavřou ventil na kádi. Po splnění tohoto úkolu obdrží družstvo sací koš.
3) SMOTÁNÍ HADIC „B“. Soutěžící poběží na stanoviště, kde smotají dvě rozmotané hadice „B“, které si
následně vezmou k provedení požárního útoku a zároveň obdrží i rozdělovač.
4) STARTOVÁNÍ PPS 8. PPS 8 se bude startovat až v průběhu pokusu. Je nutné ji přenést z přípravné
základny na místo ke kádi.
Po splnění všech výše uvedených úkolů bude mít družstvo všechnu potřebnou výzbroj pro provedení a
dokončení požárního útoku. Sání bude před ponořením do vody sešroubováno a lanko uvázané na stroji před
dokončením útoku.

Na přípravné základně bude:
Pro provedení PÚ:
1 ks PPS 8
2 ks klíč
4 ks savice ø 105 mm a délky 1,6 m
4 ks hadice „C“ 52
1 ks lanko ke koši
Pro dopuštění kádě (dodá pořadatel):
1 ks hadice „C“ 52
1 ks hydrantový nástavec
1 ks hydrantový klíč
Pozn.: koš, vřetenový rozdělovač a obě proudnice obdrží družstvo po splnění jednotlivých úkolů.

Konečné hodnocení
Výše uvedený útok se poběží dvoukolově a počítat do konečného pořadí se bude lepší z časů (měřeno
elektronickou časomírou). V případě shodnosti časů rozhodne o pořadí čas horšího pokusu.

Výstroj/Výzbroj
Výstroj: pracovní obuv, pracovní stejnokroj PS2, lehký/těžký opasek, přilba
Výzbroj: stroj – PPS 8, 4 ks savice ø 105 mm a délky 1,6 m, 1 ks sací koš, 1 ks záchytné lanko na koš, 2 ks
hadice B ø 75 mm, 1 ks vřetenový rozdělovač, 4 ks hadice C ø 52 mm, 2 ks proudnice

