Okrsek Kožlany – Chříč
a Sbor dobrovolných hasičů
Hlince,
Vás zvou na okrskovou soutěž v požárním útoku

Kdy:

28. května 2022

Kde:
Čas:

Hlince (Plzeň - sever) – tábořiště U Potůčků
9:00 – 9:45 – dojezd soutěžních družstev a ukončení prezence
10:00 – nástup a zahájení soutěže, čas ukončení soutěže - podle počtu účastníků

Soutěží max. 5-členná družstva (+ náhradník), smíšené družstvo se počítá jako družstvo mužů.
Startovné 150,- za každé přihlášené družstvo.
Členové soutěžního družstva se při prezenci prokáží platným členským průkazem SH ČMS.

Požární útok - se sáním a rozhozením hadic:
Vybavení -

Provedení -

stroj vlastní PPS12 - schváleného typu, bez sportovních úprav
savice 2ks 2,5 m nebo 3ks 1,6 m (dvě spojené) – bez „O“ kroužků – průměr 110 mm
maximálně 3 ks hákové klíče
ventilové a záchytné lanko s karabinou – upřesníme na místě
1 ks sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem nebo klapkou ovládanou z vnější strany
2 ks hadice B75 20 m a 4 ks hadice C52 20 m
rozdělovač s funkčními kulovými nebo vřetenovými uzávěry
2 ks proudnice vlastní, nebo jednotné, bez uzávěru

stříkačka bude při startu vypnutá, nastartuje se až po zahájení pokusu družstva
sání se bude provádět z řeky s hladinou mírně pod úrovní terénu
hadice se rozhazují z místa spojů hadic
požární útok bude proveden ve dvou kolech, počítá se lepší čas z obou pokusů
limit na přípravu základny - 4 minuty
limit na dokončení požárního útoku - 4 minuty – při delším čase je zapsán neplatný pokus

Ustrojení soutěžících:
Muži - pracovní stejnokroj PSII
- přilba zásahová
- obuv pevná kotníková / zásahová / pracovní
Ženy a mládež do 18-ti let mohou mít přilbu i obuv sportovní + oblečení s dlouhými nohavicemi a rukávy.

Občerstvení po celý den zajištěno tábořištěm U Potůčků.
Na účast soutěžících a diváků se těší všechny sbory okrsku Kožlany – Chříč.
Informace: velitel soutěže Michal Šot – 735 705 856, sot.michal@seznam.cz
starosta SDH Hlince Jaroslav Helebrant 724 179 696, jardahelebrant@seznam.cz

