PROPOZICE
Výzbroj:        - stroj PPS 12 - vlastní, úpravy na stoji povoleny
                 - 2x savice 2,5m dlouhé, o průměru 110mm, povoleno šroubení s O kroužky
                 - sací koš
                 - ventilové lanko
                 - 2x klíč na savice, není nutný
                 - 2x hadice B min. šíře přeložené hadice 113mm,délka min. 19m
                 - rozdělovač
                 - přechodka 75/52
                 - 5x hadice C min. šíře přeložené hadice 79mm,délka min. 19m 
                 - 3x proudnice C
                 - přetlakový ventil nebude použit dle směrnic hasičských soutěží

Účast: kategorie - muži
                 - smíšená družstva budou zařazena do kategorie muži
                 - ženy
                 - kategorie ženy bude, pokud se přihlásí minimálně 3družstva.
                  Pokud ne, proběhne soutěž bez rozlišení kategorií.

Výstroj:  muži  - oděv pracovní, povoleno triko s krátkým nebo dlouhým rukávem
                 - obuv kotníčková pracovní nebo sportovní, celé družstvo jednotné
           ženy  - možno sportovní obuv i oděv, celé družstvo jednotné
                  -přilby a opasky pro obě kategorie povinné z toho jeden opasek zásahový 
 s karabinou

Soutěžní družstva:max. 8 členné, všichni musí být řádnými členy SH ČMS a starší 14-ti let
                    ( mladší 15-ti let s písemným souhlasem rodičů !!!)

Provedení pokusu:

Příprava základny max. 5 minut, hadice uložené na základně v kotoučích, stroj před pokusem nastartován, žádné nářadí nesmí přesahovat okraj základny, kromě savic.
 
Start bude proveden v sedě v ohraničeném prostoru 10m od základny.
Po odstartování vyběhne družstvo směrem k základně a provede přívodní a útočné vedení. Savice a koš musí být před ponořením do kádě sešroubovány a ventilové lanko upevněno na sací koš, druhý konec lanka libovolně odhozen. Spadne-li koš před našroubováním do kádě, lze koš vyjmout a našroubovat na savici, pokud se savice nedotkla vodní hladiny. Sání musí být provedeno pomocí vývěvy.
Dopravní a útočné vedení je možno na základně pospojovat a potom táhnout k určeným cílům, nebo postupně rozkulovat.

Levý proud provede nástřik pomocí 2 hadic C + proudnice do nástřikového terče.

Středový proud provede nástřik pomoci 1 hadice C + proudnice, po rozvinutí hadice vyleze po žebříku na bariéru, zajistí se karabinou a provede nástřik do nástřikového terče. 
Pravý proud rozvine dvě hadice C a připojí proudnici, překoná 4m kladinu a provede nástřik na plechovku a bude se snažit o její shození. Útočné vedení bude vedeno po pravé straně kladiny.


Příprava a provedení pokusu:

- příprava pokusu max. 5 minut
- provedení pokusu max. 2 minuty

- nepřipevnění ventilového lanka – neplatný pokus
- šroubování sacího koše pod vodou – neplatný pokus
- nepoužití vývěvy – neplatný pokus
- přešlápnutí nástřikové čáry po výstřiku – neplatný pokus
- neshození plechovky – neplatný pokus 
- nezajištění karabinou – neplatný pokus
- překročení daného časového limitu – neplatný pokus 
- útočné vedení po levé straně kladiny – neplatný pokus

Pokus bude ukončen po naplnění obou nástřikových terčů v daném časovém limitu. Pokud se soutěže zúčastní do 14 družstev, soutěž proběhne na dva pokusy. Započítávat se bude čas lepšího pokusu. Při účasti 15 a více družstev bude soutěž probíhat na jeden pokus, pouze prvních pět družstev s nejlepším časem postoupí do finále, kde se utkají o prví příčky soutěže. Ostatní družstva budou hodnocena podle dosažených časů.

Čas pokusu bude měřen stopkami.

Protesty možno podat do 10 minut od ukončení vlastního pokusu. Protest lze podat písemně a zároveň složit kauci ve výši 300,-Kč. Pokud bude protest uznán, bude finanční částka vrácena, jinak propadá pořadateli.

Startovné bude vybíráno při prezentaci ve výši 250,-Kč, tato částka bude použita na ocenění každého družstva.

Žádáme o závazné potvrzení účasti do 31.8.2018, ohledně zajištění cen pro každé družstvo.

Závazné přihlášky a dotazy telefonicky nebo e-mailem do 31.8.2018.
Kontaktní osoba – Petr Hanuš.

Tel. 724 215 824 po 15:00 hod.
e-mail: hasicitrebesov@seznam.cz
osobně – Petr Hanuš, Třebešov 63
                                                      Za výbor SDH: velitel Petr Hanuš





