Pravidla pro V.ročník soutěže se stroji PS8
„VLACHOVICKÁ SAVICE“
Soutěž probíhá pod patronací SDH Vlachovice.
Provedení disciplíny Požární útok dle pravidel a dispozic pro V. ročník pohárové soutěže.
Seznam nářadí potřebné pro požární útok:









1 ks. Motorová stříkačka PS 8 s funkčními klouby a klapku. Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu bez
viditelných úprav a doplňků.
2 ks. savic 2,5 m dlouhé o průměru 110 mm se šroubením.
1 ks. Sací koš 110 mm s funkčním ventilem (klapkou).
3 kusy tlakových požárních hadic „B“ o průměru 75 mm a délce min. 19 metrů, šířka ploché hadice min 113mm.
1 ks. Třícestný rozdělovač s funkčními vřetenovými nebo kulovými uzávěry.
4 ks. Tlakových požárních hadic „C“ o průměru 52 mm a délce min. 19 metrů, šířka ploché hadice min 79 mm.
2 kusy požárních proudnic „C“, průměr výstřikové hubice 12,5 mm.
3 ks. Klíč na spojky (nejsou podmínkou), podložka pod savice (není podmínkou).

Provedení požárního útoku:
Motorovou stříkačku a potřebné nářadí si družstvo připraví k základně. Na povel rozhodčího disciplíny běží čas na přípravu
základny v trvání 5 minut. V tomto čase si družstvo umístí motorovou stříkačku a potřebné nářadí na základnu 2 x 2 metry,
přičemž žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. K zajištění nářadí
proti pohybu nesmí být použiti žádných podpěr nepatřících mezi schválené nářadí. Půl spojky se nesmí dotýkat a ozuby
nesmí být zasunuty v tělese půl spojky. Motorová stříkačka může být před startem nastartována.
Na povel startéra vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni od jedné), provede sešroubování přívodního vedení včetně
koše (koš musí být našroubován před ponořením do nádrže a musí být našroubován i po vytažení savic z nádrže po skončení
disciplíny). Natáhne dopravní a útočné proudy a srazí oba terče, vždy každý proud sráží svůj terč, v žádném případě nesmí
srazit druhý terč. Voda v nádrži je po celou dobu disciplíny doplňována pořadatelskou službou. Při stříkání do terčů nesmí
žádný z členů družstva překročit čáru – hranici stříkání. Požární útok se považuje za skončený signalizací rozhodčího o
sražení obou terčů. Pokud družstvo nenasaje vodu do stroje do 90 sekund je pokus ukončen, aby nedošlo k poškození
požární stříkačky (tyto stroje jsou chlazeny pouze požární vodou a tato časová hranice je bezpečná, déle by mohlo dojít
k poškození stoje).
Složení družstev:





V každém družstvu soutěží min. 5 a max. 8 členů
Kategorie složení pouze z mužů
Kategorie složení pouze z žen
Kategorie smíšených družstev (nezáleží na počtu zastoupení pohlaví)

Měření času:




Příprava základny 5 minut (může být pořadateli upraveno dle počtu kolektivů)
Nasátí vody to stroje do 90 sekund (po té je pokus rozhodčím ukončen)
Celkový čas se měří ručně stopkami na min. 2 stopky, kdy se započítává vždy ten lepší čas. Při použití 3 ks stopek
se započítává střední čas.

Výstroj soutěžících:





Celé družstvo musí mít jednotný oděv (pracovní, sportovní) kalhoty musí zakrývat kolena.
Obuv pracovní nebo sportovní (pevná uravřená).
Opasek kožený šíře 50 mm nebo bojový těžký.
Ochranná přilba splňující podmínky pro PS nebo zásahová.

