PROPOZÍCIE
celoslovenskej súťaže s historickými hasičskými striekačkami
1.

Organizátor
1.1. Organizátorom celoslovenskej súťaže s historickými hasičskými striekačkami
(ďalej len súťaž) je Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len
DPO SR).

2.

Účastníci
2. 1. Do súťaže sa môžu prihlásiť družstvá mužov a žien, môžu byť aj zmiešané družstvá.
Počet členov družstva je 11, t. j. veliteľ + 10 členov. Súťaž je otvorená a môžu sa
prihlásiť hasičské družstva aj zo zahraničia. Veková hranica členov v družstve nie je
obmedzená. Súťažné družstvá súťažia s vlastnou historickou ručnou striekačkou
a vlastnými technickými prostriedkami. Súťažné družstvá absolvujú všetky nástupy
a plnenie disciplíny v hasičskej rovnošate a ochrannej prilbe. Vítaná je historická –
dobová rovnošata ako aj historické – dobové prilby.
2.2. Účastníci súťaže absolvujú súťaž na vlastné náklady. Náklady spojené s dopravou
súťažného družstva hradí vysielajúca organizácia.

3.

Termín a miesto konania
3.1. Súťaž historických hasičských striekačiek sa uskutoční pri príležitosti konania
medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FirEco,
dňa 4. mája 2013 v areáli výstaviska EXPO CENTER, a. s., Pod Sokolicami č. 43,
Trenčín, so začiatkom o 10,00 hodine.
4.

Kategórie

4.1. Prihlásené súťažné družstvá absolvujú súťaž bez rozdielu kategórií s vlastnou
historickou striekačkou, kde nevyhnutnou súčasťou pri manipulácii (pumpovaní) je
fyzická činnosť človeka.
5.

Vykonanie disciplíny
5.1. Striekačka je pred štartom za pomoci členov družstva prepravená na vytýčenú
základňu. Pred prenesením na základňu musí byť striekačka odvodnená. Na
striekačke alebo na vytýčenej základni sú ľubovoľne uložené technické prostriedky
slúžiace na vykonanie disciplíny:
1 ks alebo viac kusov nasávacích hadíc (podľa potreby),
1 ks nasávací kôš,
3 ks hadica C – 52, šírka hadice meraná na plocho musí byť minimálne 79 mm
1 ks rozdeľovač,
2 ks prúdnice C-52.
5.2. Veliteľ družstva zoradí družstvo na zoradišti, po nástupe privedie družstvo na
štartovaciu čiaru, kde podá hlavnému rozhodcovi súťaže hlásenie o pripravenosti
družstva na plnenie disciplíny. Štartovacia čiara je vo vzdialenosti 10 metrov od
stredu základne vpravo, v smere plnenia disciplíny.

5.3. Na pokyn štartéra – hlavného rozhodcu súťaže (signál píšťalky, mávnutie zástavkou)
začne družstvo plniť disciplínu.
5.4. Určení 3 členovia družstva vytvoria z nasávacích hadíc a nasávacieho koša vedenie
od striekačky do vodného zdroja. Nasávací kôš musí byť pred ponorením do
vodného zdroja pripojený na nasávacie vedenie a po ukončení disciplíny nesmie
samovoľne odpadnúť. Jeden člen zostáva pri vodnom zdroji, kde dohliada na to, aby
nasávacie vedenie z neho nevypadlo. Pričom ďalší dvaja členovia sa pripoja
k členom, ktorí obsluhujú striekačku (pumpárom). Títo šiesti členovia družstva
(tvoria obsluhu striekačky) môžu plniť svoju úlohu až po ponorení nasávacieho koša
do vodného zdroja.
5.5. Traja určení členovia družstva vytvoria z jednej hadice C – 52 dopravné a z dvoch
hadíc C - 52 a prúdnic (pre každý prúd 1 hadica C a 1 prúdnica) útočné vedenie na
určenej dráhe s prekážkami.
5.6. Členovia družstva, ktorí tvoria útočné a dopravné vedenie musia prekonať
ľahkoatletickú prekážku na podlezenie o rozmere: výška 80 cm a šírka 120 cm,
umiestnenú vo vzdialenosti od stredu základne 15 metrov, pričom ak latku niektorý
z členov družstva zo stojanov zhodí, musí ju na stojany znova položiť a prekážku
znova podliezť.
5.7. Členovia družstva, ktorí tvoria útočné vedenie, musia okrem prekonania prekážky
v bode 5.6. prekonať ľahkoatletickú prekážku o rozmere: výška 60 cm a šírka 120
cm, preskočením – prekročením, umiestnenú vo vzdialenosti 25 metrov od stredu
základne, pričom pod touto prekážkou pretiahnu hadicu C – 52 k nástrekovej čiare.
Nástreková čiara je umiestnená vo vzdialenosti 32 metrov od stredu základne.
Zároveň sa usilujú usmerneným prúdom zraziť sklopné terče, ktoré sú vo
vzdialenosti 37 metrov od stredu základne.
5.8. Určení 4 (štyria) členovia družstva sa postavia k vahadlu ručnej striekačky, kde
počkajú na splnenie úlohy členov tvoriacich nasávacie vedenie a ponorenie
nasávacieho koša do vodného zdroja. Až po ponorení nasávacieho koša do vodného
zdroja môžu začať plniť úlohu, t. j. pumpovanie vody do dopravného a útočného
vedenia, dovtedy pokiaľ nebudú zrazené sklopné terče.
5.9. Veliteľ družstva po štarte vybieha na určenú dráhu, pričom prekoná ľahkoatletickú
prekážku na podlezenie o rozmere: výška 80 cm a šírka 120 cm, umiestnenú vo
vzdialenosti od stredu základne 15 metrov. Ak latku zo stojanov zhodí, musí ju na
stojany znova položiť a prekážku znova podliezť. Následne pribieha k rebríkovej
stene, ktorá je umiestnená vo vzdialenosti 27 metrov od stredu základne. Túto
rebríkovú stenu prekoná ľubovoľným spôsobom a sleduje plnenie disciplíny. Veliteľ
družstva nesmie fyzicky pomáhať pri plnení disciplíny.
6.

Hodnotenie
6. 1.Celkové hodnotenie
6.1.1. Víťazom sa stáva družstvo s najmenším súčtom dosiahnutého času a najnižším
počtom obdržaných trestných bodov.
6.1.2. Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhoduje nižší súčet obdržaných trestných
bodov.
6.1.3. V prípade rovnosti dosiahnutého času bez trestných bodov o umiestnení rozhodne
vzájomné opakovanie pokusu hodnotených družstiev.

6. 2.Meranie dosiahnutého času
6.2.1. Čas pre plnenie disciplíny sa meria ručnými stopkami v sekundách s presnosťou na
jedno desatinné miesto. Pre hodnotenie sa berie do úvahy stredný čas zachytený
stopkami pri meraní času tromi časomeračmi. V prípade zlyhania jedného
z časomeračov sa do úvahy berie priemerný čas zachytený stopkami zostávajúcich
dvoch časomeračov. Ak zlyhajú dvaja z troch časomeračov, pokus sa musí
opakovať.
6. 3.Trestné body
6.3.1. + 5 tr. bodov, za predčasné pumpovanie pred ponorením nasávacieho koša do
vodného zdroja,
+ 5 tr. bodov, za nesprávne prekonanie, resp. neprekonanie prekážky (za každý
prípad),
+ 5 tr. bodov, za prešliapnutie nástrekovej čiary počas striekania (za každý
prípad),
+ 5 tr. bodov, za nepripojený nasávací kôš pred ponorením do vodného zdroja,
+ 5 tr. bodov, za nepripojený nasávací kôš po ukončení disciplíny,
+ 5 tr. bodov, za fyzickú pomoc veliteľa družstva pri plnení disciplíny.
6. 4.Družstvo nie je hodnotené
6.4.1. - za dva chybné (predčasné) štarty,
- ak pri striekaní do terča pomôže druhý prúd (kríženie prúdov),
- ak nenastúpi na plnenie disciplíny podľa časového harmonogramu.

7.

Protesty
8.1. Protest proti porušeniu regulárnosti hodnotenie disciplíny môže podať veliteľ
družstva hlavnému rozhodcovi súťaže písomne do desiatich minút po skončení
pokusu. Protest sa môže týkať iba hodnotenia vlastného kolektívu.
8.2. Protest proti celkovému hodnoteniu musí byť podaný veliteľovi súťaže písomne, do
desiatich minút od zverejnenia výsledkov.
8.3. O proteste rozhodne veliteľ súťaže, hlavný rozhodca súťaže a tajomník súťaže
s konečnou platnosťou. Ak bol protest podaný, nesmie byť vyhlásený výsledok
súťaže do jeho úplného vyriešenia a súťažiacim družstvám sa nesmú udeliť ceny.

Nákres vykonania požiarneho útoku

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, fax: 02/44372133, E-mail: sekretariat@dposr.sk
PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA
DHZ: ..............................................................................................................................
Okres: ............................................................................................................................
Prihlasuje na IV. ročník celoslovenskej súťaže s historickými hasičskými striekačkami
hasičské družstvo: .........................................................................................................
Adresa zodpovedného funkcionára: .............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Telefón: ............................................ E - mail: ..............................................................
V ........................................... dňa ......................

......................................
Podpis - pečiatka

Vybavuje:

*) Prihlášku zaslať najneskôr do 10. 4. 2013 na adresu:
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: sekretariat@dposr.sk

