Propozície Memoriálu Rudolfa Hanku
súťaž mladých hasičov
dňa 17.9.2022 (sobota) v obci: Žitná-Radiša
Prezentácia o 10.30 hod. začiatok súťaže o 11.00 hod.
Zúčastnia sa osem členné družstvá a päť členné družstvá mladých hasičov pod dozorom dospelého
strojníka za použitia pretlakového ventila. Súťaží sa v kategóriách chlapci a dievčatá. Každý
súťažiaci bude mať kartičku poistenca. Budú uplatňované výhodové body za vek súťažiacich.
Osem členné družstvá súťažia v disciplínach: požiarny útok s vodou, Štafetový beh na 400 m
s prekážkami – medzinárodný (upravený pre BN – podľa náčrtu).
Štafetový beh na 400 m s prekážkami – medzinárodný (upravený pre BN)
Beží sa podľa pravidiel, ktoré nájdete na https://dposr.sk/index.php/dpo-sr/vnutornedokumenty-dpo-sr, pod hlavičkou Plameň sú Pravidlá pre celoštátnu hru PLAMEŇ
Tri výnimky pre osemčlenné družstvá:
-

Ak je družstvo osemčlenné – 1. a 2. úsek sa spája – teda číslo jedna prekoná rebríkovú
bariéru a prebehne celú päťdesiatku

-

Na 3. úseku sa doplní náradie – rozdeľovač a hadica B-75, 10 m dlhá v kotúči, polospojka
rozdeľovača a hadice B sú proti sebe. Hadica sa nesmie používať ako podložka pod
polospojky. Polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí byť
minimálna medzera 10 cm. Súťažiaci hadicu pripojí na rozdeľovač. Spojenie musí byť
vykonané na oba ozuby. Rozdeľovač je v smere behu.

-

Na 7. úseku sa tiež dopĺňa náradie – savica a kôš – savica položená v smere behu, kôš
položený vľavo od savice, hrdlom (závitom) hore. Súťažiaci namontuje kôš na savicu tak,
aby pri nadvihnutí neodpadol.

Štafeta nebude do oválu, ale cikcakovým spôsobom – vedľa seba. (nákres nižšie). Štafeta je
ukončená po splnení úkonov a po prechode cieľovej čiary celým telom a prenesením prúdnice do
cieľa.
Požiarny útok s vodou: podľa pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ. Terče elektronické sklápacie.
Päť členné družstva súťažia v disciplínach: požiarny útok s vodou a Štafetový beh na 400 m
s prekážkami – medzinárodný (upravený pre BN). Päť členné družstvá vykonávajú posledné
4 úseky štafety. Požiarny útok s vodou – 5 členné družstvo: Družstvo pred štartom na pokyn
rozhodcu spojí savice, tieto pripojí na stroj a naskrutkuje sací kôš. Sacie vedenie nechá položené
vedľa nádrže na vodu a postaví sa na štartovnú čiaru. Šiesty člen tímu, môže byť aj dospelá osoba,
po odštartovaní družstva zo štartovnej čiary vloží sacie vedenie do nádrže a pridržiava ho. (Nesmie
vykonávať iné úkony).
Nádrž : 2m od hrany základne, nástrekova čiara 35m od stredu základne, ktorá je 2x2m.
Ustrojenie: Používanie prilby je povinné, z dôvodu bezpečnosti súťažiacich, pre všetky
disciplíny. Súťažiaci nesmú používať rukavice ani opasky.
Súťažiaci súťažia na vlastné riziko
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Nákres štafety 400m s prekážkami 8 členov:

Zjednodušený popis dráh štafetový beh na 400m s prekážkami upravené pre BN:
Dráha č. 1 rebríková stena, za ňou vľavo sa nachádza štafetová prúdnica, č. 2 dvojito
zvinutá 15m hadica C s nosičom, podložka s rozmerom 0,8x0,8m č. 3 rozdeľovač a hadica
B75 v smere behu, č. 4 podliezanie – výška 0,8m, šírka 1,2m, č. 5 ľahkoatletická prekážka
0,6 m vysoká, č. 6 prázdny prenosný hasiaci prístroj, podložka s rozmerom 0,8x0,8m, č. 7
savica a kôš, č. 8 dve zvinuté 15m hadice C (bez nosiča hadíc, smer spojok je v smere
bežeckej dráhy (obe spojky sa nesmú dotýkať zeme). Vpravo od nich je postavený v smere
behu rozdeľovač C-B-C.
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