Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Vás tímto srdečně zve na XV. ročník soutěže

Netradičně pojatý útok - zásah z vozidla!!!

která se koná v prostoru před hasičskou zbrojnicí na Tyršově náměstí v Cítolibech

v sobotu 19.9.2020 od 13.00 hodin
soutěž bude probíhat dle pravidel pořadatele SDH Cítoliby.

Program:
od 12.30 do 13.00 hod. dojezd jednotek a prezentace
od 13.00 hod. nástup jednotek a zahájení
od 13.15 hod. plnění disciplíny
po skončení vyhlášení výsledků a předání cen
následuje volná zábava a kreslení zážitků z prázdnin pro děti
Výstroj družstev:

MUŽI: Zásahový oděv, opasek, zásahová obuv, hasičská přilba
ŽENY: Zásahový oděv, opasek, zásahová obuv, hasičská přilba
! Při nesplnění požadované výstroje nebudou družstva do soutěže připuštěna!

Výzbroj družstev:

Vlastní zásahový automobil s vodou (CAS), 2 hadice B (75), 4 hadice C (52), 2 proudnice, rozdělovač.
V kategorii ženy je dovoleno použít řidiče muže (strojníka).

Popis disciplíny:
Družstvo 1+3 se postaví 5 m vedle vozidla (nenastartovaného). Po naložení posádky se strojník rozjede k místu
určení. Před vozidlem je překážka v podobě pneumatiky. Tuto překážku 3 členové družstva odstraní odstrčením
na kraj. Strojník zacouvá k místu zásahu, kde na něj čeká jeho posádka. Ta se vyzbrojí materiálem v podobě 2x
hadice B“ k rozdělovači. Od rozdělovače budou 2x hadice C“, které utvoří 2 proudy. Zapojení materiálu proběhne
mimo vozidlo. Po nástřiku na terč se zastaví časomíra. Disciplína je na čas. Při vjetí mimo trasu určenou
pořadatelem + 30 vteřin navíc. Na místě se pravidla vysvětlí podrobněji.
Smyslem a základem soutěže je se pobavit.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Maximální počet družstev z 1 SDH jsou 1x muži a 1x ženy
(poběží se 2 pokusy, složení družstev v jednotlivých pokusech nemusí být stejné)

Družstvo 1+3

Jednotka SDH: …………………………………………….

Počet-MUŽI: ……………………………………………….

Počet-ŽENY: .………………………………………………

Celkový počet: ……………………………………………….

!!!!! Svou účast závazně potvrďte nejpozději do 11.9.2020!!!!!
Telefonicky:
Varmuža Vít na tel. 776 457 525 nebo

popřípadě na e-mail: varmuza.vit@seznam.cz

