SDH Stachy
Dětský hasičský pětiboj,
který se koná dne 13. července
2013 na autobusovém nádraží
Stachy

PRAVIDLA

SDH Stachy - Dětský hasičský pětiboj
Podmínky účasti
Zúčastnit se může nejméně 7členné družstvo bez rozdílu pohlaví ve věku do 15 let.
V kategorii mladších - 7 členů + 1 dospělý strojník, nebo 6 členů + 1 dospělý strojník.
Kategorie
Družstva soutěží bez rozlišení pohlaví v kategoriích:
- mladší (do 11 let)
- starší (od 11 do 15 let)
K 31. 8. 2013 nesmí soutěžící mladší kategorie dovršit 11 let a starší 15 let.
Soutěžní disciplíny
Motání hadice na čas: -soutěží 3 členové družstva, běží současně
-soutěží se s hadicemi C dlouhými 10m (+ - 0,5m), každé družstvo
s vlastními
-označení přehybu na hadici pro smotání je povoleno
Popis tratě: -2m od startovní čáry je položena hadice C smotaná na dvojito (přeložená)
spojkami vzad.
-20m od startovní čáry, u kategorie starší 25 m, je vyznačena meta pro obíhání.
Provedení disciplíny: -Soutěžící po startu uchopí hadici a rozhodí ji směrem dopředu. Po
rozhození nechá jednu spojku ležet a s druhou hadici úplně roztáhne. Pak ji nechá ležet a
oběhne vyznačenou metu. Meta se obíhá zleva,to znamená,že při obíhání má
soutěžící metu po své pravé ruce. Cestou zpět hadici přeloží a smotá do kotouče.Po

smotání běží i s hadicí až do cíle (startovní čára).Hadici nepokládá a drží ji až do
kontroly správného smotání rozhodčím.Čas se měří po proběhnutí posledního
cílem,nikoli po kontrole rozhodčího.
Hodnocení disciplíny:Všichni 3 soutěžící jednoho družstva vybíhají současně a počítá se
čas po doběhu posledního.
Trestné body: předčasné vyběhnutí + 2 b.
neúplné roztažení hadice + 3 b.
hození hadice (v cíli) + 2 b.
nesprávné svinutí hadice + 4 b.(prostředkem kotouče nesmí projít spojka hadice,
jeden z konců nesmí být delší než průměr smotané hadice)

nesprávné oběhnutí mety + 5 b.
neoběhnutí mety, nedokončení disciplíny = diskvalifikace
1 trestný bod = 1 sekunda k celkovému času disciplíny

Hasičský kuželník: -soutěží 3 členové družstva, soutěží se po jednom
-3 ks hadice C dlouhé 10m (+ - 0,5m), smotané na jednoducho
-hadice jednotné (dodá pořadatel)
-jako kuželky mohou být použity 1,5l PET lahve z 1/3 naplněné vodou
Popis: -10ks kuželek je rozmístěno do trojúhelníku od startovní čáry
-mezery mezi kuželkami jsou 15cm od okraje kuželky ke kraji druhé
-startovní čára je od špičky trojúhelníku pro mladší 4,5m,pro starší 6m
Provedení disciplíny: Každý soutěžící má k dispozici 1 hadici smotanou na jednoducho
(bez přeložení). Půlspojku drží v ruce a odvíjejícím se kotoučem hadice se snaží
srazit co nejvíce kuželek. Po hodu soutěžícího se shozené kuželky vždy vrátí na původní
pozici, následuje hod dalšího soutěžícího.
Hodnocení disciplíny: V této disciplíně se nehodnotí čas,pouze počet shozených kuželek.
1 shozená kuželka = 1 bod. Soutěžící může získat i trestné (mínusové) body tzn., že
může skončit i s mínusovým hodnocením disciplíny.
Trestné body: -přešlap - 2b.
-zahození hadice (puštění půlspojky z ruky) - 2b.

Střelba ze vzduchovky:
-soutěží 3 členové družstva
-veškeré vybavení dodá pořadatel
Popis disciplíny: Střílí se na špalíčky o rozměrech 7x5x2 cm postavené na podkladové
desce vysoké 30 cm. Mezera mezi špalíčky je 10 cm. Střílí se na plochu 7x5 cm. Každý
soutěžící střílí na 3 špalíčky, má k dispozici 3 náboje. Střílí se z polohy ležícího střelce
bez opory (u mladší kategorie je opora povolena) ze vzdálenosti 10m (mladší 8m). Střílí
se na povel rozhodčího.
Hodnocení disciplíny: V této disciplíně se hodnotí pouze počet sestřelených špalíčků.
1 špalíček = 1 bod Soutěžící může získat i trestné (mínusové) body tzn.
že může skončit i s mínusovým hodnocením disciplíny.
Trestné body: -zahájení střelby před pokynem rozhodčího - 3b.
-otočení, i nenabité zbraně, mimo směr střelby - 5b.
-nabíjení mimo palebnou čáru - 2b.
-použití vlastního nebo nalezeného náboje - 1b.
-předčasné opuštění stanoviště (bez vědomí rozhodčího) - 2b.
-manipulace s mířidly - 1b.
Pomoc vedoucího nebo rozhodčího při nabíjení je povolena. O pomoc žádá soutěžící
zvednutím jedné ruky, zůstává při tom ležet.Pokud nejde ze zbraně vystřelit,zvedne
soutěžící ruku a ohlásí ,,ZÁVADA“. Po vystřelení všech 3 nábojů zvedne ruku a ohlásí
,,KONEC“, zůstává ležet až do pokynu rozhodčího k opuštění stanoviště.

Hasičská poznávačka:
- soutěží 3 členové družstva
Popis disciplíny: - každý soutěžící si vylosuje 10 názvů a každý přiřadí ke správnému
obrázku.Soutěžící přistupují k plnění disciplíny jednotlivě.
Obrázky:
Has.nářadí: proudnice C,hadice C (v kotouči), savice, rozdělovač (troják), hasící přístroj,
klíč na spojky a šroubení, sací koš, ruční stříkačka (džberovka), PS 12, přetlakový ventil,
sběrač, požární automobil, hydrantový nástavec, přechod B-C

Topografické značky:

1-louky,2-mosty,3-prameny,4-kaple,5-kostel,6-jeskyně,7-zřícenina,8-elektrárny,9-telefonní stanice,10-vodní mlýny,11osamělé skály,12-hájovny,myslivny,13-tovární komíny,14-zámek,15-lesy,16-trigonometrické body,17-obydlené a
neobydlené budovy, 18-elektrické vedení,19-vrstevnice,20-tunely,21-památník,22-nivelační značky,23-sklady hořlavin a
plynojemy,24-šachty,štoly a doly v provozu,25-nezpevněné lesní a polní cesty

pro kategorii mladší je určeno pouze prvních 15 značek
Dopravní značky: hlavní silnice, dej přednost v jízdě, stůj dej přednost v jízdě,
jednosměrná ulice, křižovatka s vedlejší komunikací, zákaz vjezdu všech vozidel( v obou
směrech), zákaz vjezdu všech vozidel (v jednom směru), zákaz otáčení, zákaz stání,
zákaz zastavení, přechod pro chodce, nejvyšší povolená rychlost, začátek a konec obce,
Stromy: listnaté (list)- javor, dub, buk, lípa, olše, vrba, bříza, akát
jehličnaté (větvička)- smrk, jedle, borovice, modřín
Ptáci – datel černý, orel skalní, sova pálená, vlaštovka obecná, vrabec domácí, kachna
divoká, labuť vodní, racek chechtavý, čáp
Houby- jedlé : hřib smrkový, žampion zahradní, liška obecná, bedla jedlá, pýchavka
obrovská,ryzec pravý
Jedovaté: muchomůrka červená, muchomůrka zelená, hřib satan,

Uzly: - jako jediné se v této disciplíně nepoznávají, ale provádí se:
plochá spojka, tesařský uzel, zkracovačka, lodní smyčka, úvaz na proudnici
(uzly se mohou vázat libovolně jak na ležící hadici, tak v ruce)
Hodnocení disciplíny: za každý správně určený obrázek nebo uvázaný uzel získá
soutěžící 1 bod, za špatně určený obrázek nebo uvázaný uzel nezíská žádný. Disciplína
není časově omezena. Pokud soutěžícímu někdo napoví, nebo jinak pomůže, bude
automaticky diskvalifikován.

Požární útok: - dle pravidel hry Plamen a ŠHL kategorie děti
Soutěž je zahrnuta do ŠHL (DĚTSKÁ ŠUMAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA)
Stroj – motorová stříkačka PS 12 továrního provedení bez viditelných úprav.
Povolují se zábrany proti sesunutí savice ze stříkačky, maximální výška 10 mm
Sání – Koš může být upraven, se zpětnou klapkou (je povolen typ motýlek jako zpětná
klapka a matice nemusí mít ozuby na klíč). Jsou povoleny O kroužky i se dvěma těsnícími
gumičkami. V případě jednotné stříkačky se povoluje vlastní nástavec na víko čerpadla.
Hadice – B 75, C 52 B 65, C 42, s minimální délkou 9,5 metru.
Přetlakový ventil - dodá pořadatel
-soutěží celé družstvo (starší 7 členů, mladší 6+1 dospělý strojník)
-veškeré vybavení k soutěži – vlastní (kromě přetlakového ventilu)
Hodnocení disciplíny – měří se čas od vyběhnutí ze startu, až po zasažení obou terčů
(plechovek)
Pokus je neplatný:
- není-li sací koš po skončení disciplíny a vytažení z nádrže namontován na savici
- nestříká-li útočný proud do svého terče (křížení)
- pomůže-li při útoku družstvu jiná osoba
- pokud není čerpadlo zavodněno do 60 sekund od startu a útok není dokončen do
120 vteřin.
- Pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstojí a výzbrojí, se kterou byla započata
(např. spadlá přilba apod.)

Celkové hodnocení pětiboje:
-Hodnotí se celkový součet bodů (i mínusových) ze všech disciplín.
-U časových disciplín (motání hadice, požární útok) se body získají podle pořadí
v jednotlivé disciplíně:
1.místo = 10bodů,
2.místo = 9bodů ………10.místo=1bod
11.místo a dále = 0bodů.
-Vítězí družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.

-Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí čas požárního útoku.

