Sbor dobrovolných hasičů Zašová
pořádá 2. ročník soutěže
Koňských vahadlových stříkaček
Datum konání: sobota 25. července 2020
Místo konání: Zašová, (okr. Vsetín) před hasičskou zbrojnicí
13:00 příjezd soutěžících
13:00 - 13:30 prezentace
13:45 nástup a zahájení soutěže
14:00 start soutěžních disciplin
Účast: Provedení disciplín se zúčastní 5-ti členné kolektivy /v případě většího počtu soutěžících u družstva je možné
mezi disciplínami změnit složení družstva, vždy však na počet 5 členů/
Kategorie: Bez rozlišení
Startovní pořadí: Podle příjezdu družstev nebo dle domluvy
Vybavení soutěžících družstev: Vlastní historická ruční vahadlová stříkačka s funkčním sáním z vnějšího vodního
zdroje, savice /sací koš není podmínka/, hadice o min. délce 9,5m a proudnice. Jednotný oděv soutěžícího družstva,
včetně přileb (doporučujeme historické uniformy a přilby ).
Soutěžní disciplíny ručních vahadlových stříkaček – provedení a jejich hodnocení: U všech disciplín je stanoven limit
splnění na max. 2 min. od startu. Přesažení limitu je hodnoceno jako neplatný pokus.
Kdo vystříkne nejpřesněji: Od čáry nástřiku v 5 m vzdálenosti na pevném podkladu 7 kuželek. Každá druhá, jinak
zbarvená, je určena ke sražení vodním proudem.
Hodnocení: Čas po shození všech 3 určených kuželek +trestné body / každá špatně shozená kuželka - 10 sekund/.
/za přešlap čáry nástřiku penalizace 10sekund/ Vítězí družstvo s nejnižším časem.
Kdo nastříká nejvíce: Ve vzdálenosti 5 m od čáry nástřiku bude volně postavená nádoba. Úkolem je naplnit ji co
nejvíce proudem vody v časovém limitu 2 min. V případě převržení nádoby ji může člen družstva opět postavit, čas
znovu postavení nádoby bude započítán do časového limitu provedení disciplíny.
Hodnocení: /za přešlap čáry nástřiku penalizace 10sekund/ Vítězí družstvo s nejvyšším sloupcem vody v nádobě.
Nástřikový terč: Úkolem je nastříkání nástřikového terče.
Hodnocení: Čas do nastříkání daného objemu. Přesažení časového limitu je hodnoceno jako neplatný pokus.
/za přešlap čáry nástříku penalizace 10sekund/
Kdo dostříkne nejdál: Úkolem je dostříknout na co největší vzdálenost proudem vody. Vzdálenost posuzuje rozhodčí.
Hodnocení: Přešlap čáry nástřiku se hodnotí jako neplatný pokus. Vzdálenost se měří od čáry nástřiku. Vítězí
družstvo s největší vzdáleností dostřiku./za přešlap čáry nástřiku bude hodnocen jako neplatný pokus/
Vyhodnocení soutěže: Každá disciplína bude vyhodnocena samostatně. Celkové hodnocení bude provedeno
součtem umístění v jednotlivých disciplínách. Vítězí družstvo s nejnižším počtem bodů. V případě shody rozhoduje
umístění v disciplíně přesnost. Pokud i zde bude shoda, následuje disciplína plnění nádoby a nástřikový terč.
Přihlášky a informace do 20.7.2020
Radomír Dobeš, Zašová 523, e-mail: radomir.dobes.ogar@seznam.cz, tel: 730 575 452
Akce je pořádána za podpory obce Zašová, Zlínského kraje a firmy Repont.

