Jedná se o druhou část oslav 80 let SDH Mokrouše, a to soutěž
hasičských družstev v požárním útoku.
Program dne:
12.00 - 13.00 příjezd sborů, prezentace
13.00
nástup, rozlosování
13.15
zahájení soutěže

Po skončení soutěže - vyhlášení výsledků – posezení - volná zábava
20.00 TANEČNÍ ZÁBAVA, k tanci a poslechu hraje skupina T.R.C.
Vlastní soutěží bude provedení požárního útoku
Dle pravidel požárního sportu (startuje 7 členů), s těmito výjimkami:
1.sací vedení - 3 ks savic délky 1600mm, každá samostatně. Savice nesmí
přesahovat základnu, uložení libovolné.
2.dopravní vedení - pouze 2 hadice B
3.levý proud - klec
4.pravý proud - v 60 m od základny bude okno, dopravní vedení musí procházet
oknem (soutěžící může, ale nemusí projít oknem)
5.stroj může být nastartován
6.sklopné terče, elektronická časomíra
7.nádrž nebude v průběhu útoku doplňována, při vyčerpání vody a nesražení
terčů je družstvo diskvalifikováno!
V kategorii žen nebude překážka na pravém proudu.
Upozornění: účastníci soutěže nejsou pojištěni!
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Výstroj a výzbroj:
Sportovní ústroj nebo pracovní stejnokroj (celé družstvo jednotně), ochranná
přilba, opasek kožený lehký, sportovní obuv.

Nářadí na provedení požárního útoku:
1 ks motorová stříkačka PS 8, PS12
3 ks savic 1600 mm, průměr 110 mm
1 ks sací koš
2 ks hadic B, délka 20±1m, šířka v plošném měření musí být minimálně 112 mm
1 ks rozdělovač
4 ks hadic C, délka 20±1m, šířka v plošném měření musí být minimálně 80 mm
2 ks proudnice, hubice o průměru 12,5 mm
2 ks klíčů na spojky (není nutné)
Hlavní rozhodčí: Květoslav Filip
Ředitel soutěže: Miloslav Fajman

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 12.7.2007 na adresu:
Pavel Černý, Mokrouše 49, 332 01 Tymákov
Kontakt na pořadatele: Miloslav Fajman – 603 158 025
Libor Nový – 377 963 852, 606 368 813
nebo na sdhmokrouse@seznam.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny.
za SDH Mokrouše srdečně zve
Miloslav Fajman
starosta sboru
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