SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MLADÁ VOŽICE
Pořádá
Pro kolektivy Mladých hasičů soutěž v požárním útoku

„4. Ročník memoriálu Jardy Šturze“
Datum soutěže: 20. dubna od 9:00 hodin
Místo konání: Zámecká zahrada v Mladé Vožici
Účastníci soutěže: družstva Mladých hasičů kategorie – starší
mladší
v počtu 1+7, minimálně 1+4
Přihlášky: posílejte ve volné formě do 12. 4. 2013, na emailovou adresu:
sdhmladavozice@email.cz. V přihlášce uveďte počet družstev. Případné info u
Petra Zelenky na tel. čísle 776819538
Průběh soutěže: - prezentace od 8:00 v zámecké zahradě
- zahájení útoků od 9:00

- vyhodnocení a ukončení soutěže v odpoledních hodinách
(podle počtu družstev)
Výstroj: sportovní oblečení dle směrnic hry Plamen. Raději teplejší a všechno
dvakrát (soutěží se s vodou)
Výzbroj: vlastní, dle směrnic hry Plamen na Požární útok- mimo proudnic, ty
mohou být vlastní
Stravování: - vlastní, teplý čaj zajistí místní SDH
- na místě bude stánek s občerstvením
Doprava: na vlastní náklady
Zdravotnická služba: zajištěna místní SDH

Provedení soutěže
Před zahájením útoku nastartuje dospělý strojník motorovou stříkačku. Soutěžní družstvo
stojí za startovní čárou. Zahájení útoku dává velitel povelem „vpřed“ na pokyn rozhodčího.
Všechno nářadí je umístěno na základně.
Starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení. Dopravní vedení
pomocí dvou hadic B a rozdělovače. Útočné vedení pomocí dvou hadic C a proudnice C na
první útočný proud a dvou hadic C a proudnice C na druhý útočný proud.
U mladší kategorie obsluhuje stroj dospělý strojník. Na předem vytvořené přívodní vedení
pouze připojí sací koš. Poté provedou dopravní a útočné vedení stejně jako starší kategorie.
Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a rovněž po vyjmutí
savice z vody po ukončení pokusu. Do ukončení pokusu musí být savice sešroubovány.
Hadice jsou v kotoučích s nosiči hadic. Hadice se rozhazují. Hadice B se spojují ve dvojici.
U rozdělovače musí jeden člen družstva zůstat, aby mohl pouštět vodu do proudů. Do té
doby je rozdělovač zavřený. Při stříkání musí být u proudnice ve dvojici.
1. a 2. člen družstva musí být vybaveni opaskem. Velitel družstva se může zapojit do
činnosti na kterémkoliv úseku a může popřípadě pomoci s materiálem u dopravního a
útočného vedení.

1. a 2. člen družstva se po startu vyzbrojí proudnicí C a dvěma hadicemi C. 3. člen
družstva se vyzbrojí rozdělovačem a jednou hadicí B. 4. člen družstva jednou hadicí B. 5., 6.,
a 7. člen družstva vytváří přívodní vedení.

Provedení útoku

Po startu se členové družstva vybaví materiálem. Všichni, kdo vytvářejí dopravní a útočné
vedení překonávají překážku a pokračují směrem k čáře stříkání. 1. hadice B od stroje se
podsouvá pod překážkou, spojí se z druhou a poté s rozdělovačem, který je umístěn na čáře,
vyznačené 18 metrů od základny. U rozdělovače už čekají členové družstva, kteří vytvářejí
útočné vedení. Připojí již rozhozenou hadici a prolézají tunelem. Za tunelem útočné vedení
dokončí až na vyznačenou čáru stříkání. Vodu si vyžádají povelem „vodu vpřed“ a vzpažením
pravé ruky. Až poté jim obsluha rozdělovače pustí do proudu vodu. Čas se zastavuje po
dopadnutí vody druhého z proudů na oheň. Oheň se musí dohasit.

