DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V ŽITNEJ-RADIŠI
VÁS POZÝVA NA

Memoriál Rudolfa Hanku, st.
Kedy?

7.10.2017 o 11:00 h,
prezentácia od 10:30 h

Kde? futbalové ihrisko v Žitnej-Radiši
Štartovné? 6€ / družstvo

!! Pozor NE súťaží sa HURÁ systémom

Registrácia
0949 223 783,
0915 132 584
facebook.com/
dhzzitnaradisa

vraciame sa k hadiciam na štartovej čiare
pravidlá nájdete na facebooku/dhzzitnaradisa alebo na www.zitna-radisa.sk

Pravidlá súťaže
memoriálu Rudolfa Hanku st.
Súťaže sa môžu zúčastniť 8 a 6 členné družstvá v
kategóriách Muži, Ženy, Muži nad 35 rokov - súťažiaci v tejto kategórii musia mať min. 35 rokov v
deň konania súťaže.
Môžu sa zúčastniť aj zmiešané družstvá (muži a
ženy) hodnotené budú v kategórii muži.
O počte pokusov rozhodne veliteľ súťaže na
mieste konania súťaže podľa počtu prihlásených
družstiev.
Každý člen súťažného družstva sa súťaže zúčastňuje na vlastné riziko.
Požiarný útok
Náradie pre požiarný útok
1 ks čerpadlo PPS 12 (bez viditeľných úprav, s
naskrutkovaným viečkom) nie Magirus.Tohatsu.
2 ks savice 2,5 m , priemer 110 mm
1 ks sací kôš priemer 110 mm s funkčnou spätnou
klapkou,2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (+- 1 m) s minimálnou šírkou
plochej hadice 113 mm
1 ks rozdeľovač ventilový alebo guľový (s tromi
podperami o maximalnej dlžke 60 mm)
4 ks hadíc C priemer 52 mm izolovaných s dĺžkou
20 m (+-1 m), s minimálnou šírkou plochej
hadice 79 mm
2 ks prúdnice C (s uzáverom, bez uzáveru), hubice
priemer 12,5 mm
2 ks kľúče na spojky - obojstranné

ochrany zdravia pri práci. Pri plnení disciplín
súťaže súťažiaci musí používať ľahký služobný
alebo bojový opasok umiestnený na vrchnej časti
odevu.
Popis základne a rozmiestnenie náradia
Základňu tvorí plošina alebo vyznačená plocha s
rozmermi 2 x 2 metre. Na nej je uložená motorová
striekačka PPS, savice (musia základňu presahovať
na oboch stranách), sací kôš, 2 ks kľúče na spojky.
Uloženie náradia je ľubovoľné. Vzdialenosť okraja
nádoby s vodou od okraja základne je 3 m.
Druhú časť základne tvorí štartová čiara vyznačená
3 metre od základne vpravo, v smere útoku. Je
dlhá 5 metrov. Jej začiatok je vyznačený od úrovne
základne v smere útoku. Na štartovej čiare (základni) sú ľubovoľne postavené 2 ks hadíc B, 4 ks hadíc
C zvinuté v kotúčoch, 2 ks prúdnice C a 1 ks rozdeľovač. Toto náradie sa musí dotýkať štartovej čiary,
pričom sa nesmie dotýkať navzájom. Na štartovej
čiare nesmú byť použité žiadne iné pomôcky, ako
opora alebo stabilizátor polohy. K dispozícii je
nádoba s vodou o objeme minimálne 800 l a počas
pokusu sa nedopĺňa.

Vykonanie požiarneho útoku
8-členné družstvo
Na prípravu požiarneho útoku má hasičské družstvo (HD) čas maximálne 3minúty. Tento čas
nesmie prekročiť. Pri nedodržaní času na prípravu
musí HD odstúpiť a nie je v tomto pokuse hodnotené. Družstvo po ukončení prípravy nastúpi v
ľubovoľnom poradí do radu za štartovú čiaru
(čiara, na ktorej je rozložené náradie). Po povele
Môžu byť použité poistky proti rozpojeniu hadico- štartéra uvedie strojník motor požiarneho čerpadvého vedenia, nie sú predmetom hodnotenia
la do chodu (naštartuje stroj) a zaradí sa späť k
Vzdialenosti:
družstvu. Stroj musí byť od povelu naštartovaný
- štartovacie čiary od najbližšej hrany základne: 3 m do 60 sekúnd. Za pomoci len jedneho člena súťaž- čiara hranice striekania od stredu plošiny: 70 m
ného družstva (strojníka). Pri nesplnení tejto úlohy
- čelo terčov od hranice striekania: 5 m
je pokus neplatný. Čerpadlo musí byť zavodnené
- vzdialenosť medzi osami terčov: 5 m
od povelu "VPRED" do 90 sekúnd. Nesplnenie
- čelo nádrže na vodu od okraja plošiny: 3 m
úlohy znamená neplatnosť pokusu. Po štarte
- ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi požiarne družstvo ľubovoľným spôsobom vytvorí
plošiny v smere bočného štartu.
prívodné (sacie) vedenie, ktoré može byť až po
našrobovaní na stroj a zošrobovani savicového
Výstroj súťažiacich
vedenia a naskrutkovaní sacieho koša vložené do
K plneniu disciplín a do všetkých nástupových vodneho zdroja (kaďe), potom sa spoje nesmú
tvarov nastupujú hasičského družstvá ustrojené doťahovať. Popri tom sa vykonáva vytvorenie
jednotne. Odev súťažiacich musí byť čistý, uprave- dopravného vedenia 2xB hadice a 2 útočné prúdy
ný a nosený tak, aby nevzbudzoval pohoršenie. po 2xC hadíc, pričom každá hadica musí byť
Obuv súťažiach je určená na ochranu a spevnenie prenesená (zvynutá v kotúčoch) cez štartovú čiaru.
nôh, ako aj na pevný záber na dráhe. Nie je povole- Ako chyba sa nehodnotí tiež ťahanie už spojeného
né používať obuv s kovovými hrotmi alebo kefami. alebo zavodneného vedenia. Vodný zdroj je nádrž
Na ochranu hlavy musí súťažiaci používať ochran- o obsahu minimálne 800 litrov vody, vysoká maxinú prilbu, spĺňajúcu podmienky bezpečnosti a málne 0,8 m. Po ponorení sacieho koša do vodné-

ho zdroja strojník zabezpečí pomocov vývevy na
PPS (ako u Plameňa) dopravu vody v hadicovom
vedení tak, aby členovia HD mohli splniť úlohu
zrazenia terčov. Použitie kľúčov je ľubovoľné.
Umiestenie kľúčov na spojky a viečka na nasavacom hrdle PPS po skončení požiarneho útoku nie
je predmetom bodového hodnotenia. Nástreková
čiara pre oba prúdy (vyznačená farbou, vápnom
alebo doskou), je vo vzdialenosti 70 metrov od
stredu plošiny a terče sú postavené 5 metrov od
nástrekovej čiary, ktorá nesmie byť pri striekaní
prekročená. Terče sú navzájom vzdialené od seba
5 metrov. Postavenie členov HD pri ukončení
disciplíny nie je predpísané. Každý prúd môže
striekať len na svoj terč a nie je povolené prúdy
križovať.
6-členné družstvo
Na jej prípravu má HD čas maximálne 4 minúty.
Tento čas nesmie prekročiť. Pri nedodržaní času na
prípravu musí HD odstúpiť a nie je v tomto pokuse
hodnotené. Družstvo po ukončení prípravy nastúpi v ľubovoľnom poradí do radu za štartovú čiaru
(čiara, na ktorej je rozložené náradie). Po povele
štartéra uvedie strojník motor požiarneho čerpadla do chodu (naštartuje stroj) a zaradí sa späť k
družstvu. Stroj musí byť od povelu naštartovaný
do 60 sekúnd. Za pomoci len jedneho člena súťažného družstva (strojníka) Pri nesplnení tejto úlohy
je pokus neplatný. Čerpadlo musí byť zavodnené
od povelu "VPRED" do 90 sekúnd. Nesplnenie
úlohy znamená neplatnosť pokusu. Po štarte
požiarne družstvo ľubovoľným spôsobom vytvorí
prívodné (sacie) vedenie, ktoré može byť až po
našrobovaní na stroj a zošróbovani savicového
vedenia a naskrutkovaní sacieho koša vložené do
vodneho zdroja (kaďe), potom sa spoje nesmú
doťahovať. Popri tom môže byť vytvorené dopravné vedenie 2xB hadice a 2 útočné prúdy po 2xC
hadíc, pričom každá hadica musí byť prenesená
(zvynutá v kotúčoch) cez štartovú čiaru. Ako chyba
sa nehodnotí tiež ťahanie už spojeného, alebo
zavodneného vedenia. Vodný zdroj je nádrž o
obsahu minimálne 800 litrov vody, vysoká maximálne 0,8 m. Po ponorení sacieho koša do vodného zdroja strojník zabezpečí pomocov vývevy na
PPS (ako u Plameňa) dopravu vody v hadicovom
vedení tak, aby členovia HD mohli splniť úlohu
zrazenia terčov. Použitie kľúčov je ľubovoľné.
Umiestenie kľúčov na spojky po skončení požiarneho útoku nie je predmetom bodového hodnotenia. Nástreková čiara pre oba prúdy (vyznačená
farbou, vápnom alebo doskou), je vo vzdialenosti
70 metrov od stredu plošiny a terče sú postavené 5
metrov od nástrekovej čiary, ktorá nesmie byť pri

striekaní prekročená. Terče sú navzájom vzdialené
od seba 5 metrov. Postavenie veliteľa a členov PD
pri ukončení disciplíny nie je predpísané. Každý
prúd môže striekať len na svoj terč a nie je povolené prúdy križovať.
Hodnotenie požiarneho útoku - trestné body
- ak nasávacie hadice a kôš nie sú vzájomne
zoskrutkované pred vložením sacieho koša do
vodého zdroja a nasávacia hadica nie je pred
vložením koša naskrutkovaná na hrdlo stroja,
alebo ak bolo prívodné vedenie rozpojené bez
pokynu rozhodcu, ak sací kôš po ukončení útoku
odpadne: za každý prípad 10 sek.
- za doťahovanie spojov po vložení zo vodného
zdroja: za každý prípad 10 sek
- ak člen družstva pri prúdnici prešliapne nástrekovú čiaru: za každý prípad 10 sek.
- za nesprávne prenesenie hadice cez štartovú
čiaru: za každú 5sek.
Pokus pri požiarnom útoku je neplatný
- pri požiarnom útoku nie je pripravené náradie v
rámci časového limitu 3 minút 8-členné družstvo a
4 minúty 6 členné družstvo, ak organizátor neurčí
inak.
- je pri striekaní do terčov prúdnica opretá o iného
člena súťažného družstva alebo ak pri striekaní do
terča pomôže druhý prúd, ak prišlo pri striekaní na
terče ku kríženiu prúdov
- ak pokus nie je ukončený do dvoch minút 8
členné družstvo, troch minút 6 členné družstvo od
štartu
- ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku
- pri fyzickej pomoci inej osoby, ako je člen súťažného družstva počas vodného útoku, ako aj pri
štartovaní stroja PPS
- ak je naštartovaná motorová striekačka počas
prípravy na základni, pred pokynom rozhodcu
- po dvoch chybných štartoch
- ak stroj nie je naštartovaný do 60 sekúnd od
povelu štartéra alebo pri fyzickej pomoci viacerých členov družstva
- ak nie je zavodnené čerpadlo do 90 sekúnd od
povelu od štartu
Vyhodnotenie súťaže
Konečné poradie družstiev v jednotlivých kategóriách určuje lepší dosiahnutý čas. V prípade
rovnosti časov rozhodne o poradí lepší čas druhého prúdu v tom istom pokuse.
Platné od 1.9.2016

