Sbor dobrovolných hasičů
Velenov
si Vás dovoluje pozvat na 14. ročník
memoriálu, který se koná v neděli
2. července 2017 ve 13.30 hod.
na výletišti ve Velenově.

Program:
 13.00- 13.30 - příjezd sborů
 14.00
- zahájení soutěže
 17.00
- nástup a vyhlášení výsledků
 OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤĚNO PO CELOU DOBU

www.velenov.cz

Petr Mikulášek
starosta SDH Velenov

Pravidla memoriálu Miroslava Ošlejška
Kategorie:

mladší žáci
starší žáci
ženy do 98 let
muži do 99 let

Výzbroj pro hasičský útok dětí a mladých hasičů:
1x
motorová stříkačka PS – 12
2x
savice ( 110 mm/1,6 m )
1x
sací koš s klapkou
2x
hadice B ( 75 mm/10 m )
4x
hadice C ( 52 mm/10 m )
1x
rozdělovač
2x
proudnice ( 12,5 mm)
3x
hákové klíče
Děti a mladí hasiči provedou útok dle směrnic hry PLAMEN.
Výzbroj pro hasičský útok žen a mužů:
1x
2x
1x
2x
4x
1x
2x
3x

motorová stříkačka PS – 12
savice ( 110 mm/2,4 m )
sací koš s klapkou
hadice B ( 75 mm/20 m )
hadice C ( 52 mm/20 m )
rozdělovač
proudnice ( 12,5 mm)
hákové klíče

















Ženy provedou útok dle směrnic požárního sportu, muži podle
následujících pravidel:
Útok provádí 7 členů družstva ve stejnokrojích (oděv chránící
lokty a kolena, přilba, kanady nebo půllitráky).
V případě více družstev z jednoho sboru smí opakovaně soutěžit
pouze strojník!
Umístění nářadí na základně a hasičský útok bude proveden dle
přiloženého plánku (dva hákové klíče leží se savicemi u stříkačky).
Muž č. 1 – (2x hadice C + proudnice) rozhodí hadice a provede spoj
č. 1.
Muž č. 2 – (1x hadice B) rozhodí hadici dále od stříkačky, pomůže
se spojením hadic B a provede spoj č. 2. Poté běží pomoci muži č. 1
s držením hadice.
Muž č. 3 – (1x hadice B, rozdělovač, 1x hákový klíč) rozhodí první
hadici B, pomůže se spojením hadic B a zapojí rozdělovač. Hákový
klíč musí být po ukončení útoku u rozdělovače (na rozdělovači).
Muž č. 4 – (koš) našroubuje koš a ponoří savici do vody.
Muž č. 5 – (2x hadice C + proudnice) pomůže spojit savice, rozhodí
hadice a provede spoj č. 5.
Muž č. 6 – (hákový klíč u stříkačky) pomůže spojit savice, provede
spoj č. 6 a běží pomoci muži č. 5 s držením hadice.
Muž č. 7 – (PS – 12) napojí vedení na stříkačku a vývěvou nasaje
vodu.
Čas na přípravu základny není omezen (ale žádné zbytečné
zdržování). Soutěžní čas běží od startovacího pokynu do sražení
cílů.
Nesprávné spojení hadic + 5 s, nesprávné složení výzbroje na
základně + 5 s (koncovky hadic musí být otočené směrem ke
startu), nesprávné rozložení výzbroje po ukončení útoku + 5 s,
nesprávné provedení útoku D.

Plánek hasičského útoku

14. ročník Memoriálu Miroslava Ošlejška
2. 7. 2017

NÁVRATKA
SDH:

...........................................................................................................

Počet družstev dětí:

.............................................................................

Počet družstev mladých hasičů:

........................................................

Počet družstev žen:

..........................................................................

Počet družstev mužů:

..........................................................................

Za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá přihlašující
organizace. K účasti nebude vyžadováno lékařské potvrzení. Vedoucí
družstva odpovídá za kázeň družstva během celé soutěže.
Potvrzujeme, že všichni uvedení členové jsou řádně registrováni
v SDH ČMS a mají zaplacené příspěvky na rok 2017.
Razítko a podpis:

Návratku vezměte sebou nebo zašlete na adresu:

Petr Mikulášek
Velenov 51
680 01 Boskovice

Potvrdit účast a upřesnit počet družstev můžete na:
tel. 724 189 205

