Pravidlá
pre
0. ročník Kýblovačky

,,O pohár veliteľa DHZ Dyčka“
7. septembra 2019 o 15:00 hod

Súťažiaci: Každý pretekár súťaží na vlastné riziko! Jeden pretekár môže štartovať aj vo
viacerých trojiciach/tímoch (napr. košiar môže štartovať aj 4x ale vždy s iným nalievačom
a opačne) s výnimkou strojníka, ten môže štartovať toľko krát, koľko zvládne on a jeho stroj.
Ustrojenosť: Jednotná pre celé družstvo, prilba povinná, opasok ľubovoľne. Zakryté musia
byť kolená a ramená. Tretry a iná obuv s hrotmi je povolená na vlastnú zodpovednosť.
Kategórie:
- muži
- ženy
Počet družstiev pre jednu DHZ nie je obmedzený. Súťaží sa na dva pokusy.
Štartovné: 3,- € v každej kategórii za jedno družstvo.
Náradie: PS 12 schváleného typu so športovou úpravou, musí byť namontovaná výveva,
nemusí byť funkčná. Rozdeľovač čerpadla s dvomi výtokovými hrdlami a ventilmi, ventil na
výtlaku nemusí byť funkčný. Spätná klapka na stroji nemusí byť. Sací kôš so závitom bez
poistky s funkčnou spätnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša, svetlosť oka max
2x2cm. Nasávacie hadice dĺžky 2,5 metra (±10 cm). Povolené šroubenie s „O“ krúžkami,
minimálne 2,5 závitu. Povolená je taktiež jedna hadica C na podloženie nasávacej hadice,
kľúče na spojky v maximálnom počte 3ks a podložka pod spoj nasávacích hadíc
v maximálnych rozmerov 50x50x2cm. Povolený je nadstavec na hrdlo čerpadla šport profi
šróbenie. Hadicu B a pretlakový ventil dodá organizátor!
Uloženie základne: Uloženie náradia na základni je ľubovoľné. Náradie nesmie presahovať
okraj základne s výnimkou nasávacích hadíc, ktoré môžu okraj základne presahovať najviac
o 90 cm. Príprava základne je 2 minúty od položenia prvého náradia na základňu.

Povrch trate: Okolie základne vykobercované. Ostatný povrch bude trávnatý. Súťaží sa
z jednej základne. Nádrž sa počas vykonávania požiarneho útoku nebude dopĺňať!!!
Časomiera: Elekronická so svetelným displejom s veľkosťou písma 16 cm. Štart na fotobunku
na povel súťažiaceho, respektíve iným spôsobom (hlasový pokyn, výstrel veliteľa, trénera).
Časomiera sa zastaví pri výstreku vody z hadice.
Neplatný pokus:
- Družstvo si minie vodu (jednu nádrž) a nezostrekne terč.
- Nenašróbenie koša pred ponorením do nádrže.
- Odpadnutie koša po vytiahnutí z nádrže.
- Pri námatkovej kontrole dĺžky hadíc sa zistí stav v rozpore s týmito pravidlami.
- Pri nešportovom správaní súťažiacich
Odmeňovanie:
- prvé tri družstvá v každej kategórii získajú pohár
Kontakty:
Juraj Kunkela - veliteľ DHZ Dyčka
e-mail: juraj.kunkela@gmail.com
tel.č.: +421 907 323 120
Rezervácia poradia:
www.dhzdycka.sk, www.forum.firesport.cz

