Pravidlá
pre
XV. ročník nočnej súťaže

,,O putovný pohár primátora mesta Vráble“
7. septembra 2019 o 19:30 hod

Súťažiaci: Každý pretekár súťaží na vlastné riziko
Ustrojenosť: Jednotná pre celé družstvo, opasok a prilba povinné. Zakryté musia byť
kolená a ramená. Tretry a iná obuv s hrotmi je povolená na vlastnú zodpovednosť.
Kategórie:
-

športová muži
športová ženy
klasická muži
klasická ženy
PROFI

Počet kategórii pre jednu DHZ nie je obmedzený. Jedno družstvo môže štartovať aj
v kategórii športovej, klasickej a Magirus po zaplatení štartovného v každej kategórii.
Kategória Magirus je hodnotená spoločne aj pre mužov aj pre ženy.
Štartovné: 8,- € v každej kategórii za jedno družstvo.
Náradie:
Kategória Šport: 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 fuknčnou spätnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša.
Nasávacie hadice dĺžky 2,5 metra (±10 cm). Hadice povolené do najmenšieho priemeru
C38, B65. Dĺžka hadíc 20 m (±1 m). Prúdnice bez uzáveru, celokovové s priemerom hubice
do 12,5 mm. Rozdeľovač s funkčnými ventilmi (aj stredový B výtlak bez zátky).

Kategória Klasika: PS 12 bez športovej úpravy, vizuálne musí zodpovedať schválenému
typu (olejový filter zabudovaný v bloku, nesmie byť zboku bloku), musí byť namontovaná
výveva, nemusí byť funkčná. Ovládanie plynu musí byť na zmiešavacom zariadení
(karburátore). Dvojkomorový karburátor povolený. Povolený je nadstavec na hrdlo
čerpadla šport profi šróbenie. 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.
Nasávacie hadice dĺžky 2,5 metra (±10cm). Hadice povolené do najmenšieho priemeru
C52, B75. Dĺžka hadíc 20 m (±1 m). Prúdnice bez uzáveru, celokovové s priemerom hubice
do 12,5 mm. Rozdeľovač s funkčnými ventilmi (aj stredový B výtlak bez zátky).
Kategória PROFI: Požiarna striekačka Magirus alebo Tohatsu (dodávané v Iveco Daily) bez
úprav. Povolený je nadstavec na hrdlo čerpadla šport profi šróbenie. Sací kôš so závitom
bez poistky s fuknčnou spätnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany koša. Nasávacie
hadice dĺžky 2,5 metra (±10 cm). Hadice povolené do najmenšieho priemeru C52, B75.
Dĺžka hadíc 20 m (±1 m). Prúdnice bez uzáveru, celokovové s priemerom hubice do 12,5
mm. Rozdeľovač s funkčnými ventilmi (aj stredový B výtlak bez zátky).
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.
Osvetlenie základne a trate:
Osvetlenie trate je zabezpečené organizátorom súťaže a v priebehu súťaže sa nebude
meniť. Prídavné osvetlenie základne je povolené svietidlom pevne zabudovaným na stroji.
Osvetľovacie zariadenie nesmie osvetľovať trať mimo základne (viac ako 1 meter od
okraja základne). Podsvietenie a svetelné efekty na strojoch sú vítané. Svietidlá na výstroji
súťažiacich a ručné svietidlá nie sú povolené ani počas prípravy základne.
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). Terče
sklopné. Otvor v terči podsvietený modrým (belasím) svetlom. Zostreknutie terča

signalizované výrazným červeným svetlom na okraji stojanu (každý terč vlastné svetlo).
Zaznamenané budú zostreky oboch terčov.
Neplatný pokus:
-

Ak sa družstvu nepodarí zostreknúť oba terče.
Družstvo si minie vodu (jednu nádrž) a nezostrekne oba terče.
Nenašróbenie koša pred ponorením do nádrže.
Odpadnutie koša po vytiahnutí z nádrže.
Nespojenie nasávacích hadíc, naspojenie hrdla čerpadlaa nasávacej hadice.
V oboch prípadoch sa jedná o zašróbenie hadicových spojov.
Súťažiaci použijú prídavné osvetlenie v rozpore s používaním osvetlenia podľa
týchto pravidiel.
Pri námatkovej kontrole dĺžky hadíc sa zistí stav v rozpore s týmito pravidlami.

Odmeňovanie:
-

-

prvé tri družstvá v každej kategórii získajú pohár
víťazi športovej kategórie získajú putovný pohár na dobu jedného roka (do
ďalšieho ročníka súťaže), pri preberaní podpíšu protokol o prevzatí pohára
a záväzok vrátenia bez poškodenia
najrýchlejší zostrek terča v mužskej a ženskej kategórii bude ohodnotený
individuálnym ocenením. Podmienkou je platný pokus.

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

