Soutěže se zúčastní družstvo v počtu 1+5.
Družstvo nastoupené na STARTU odstartuje ze startovní čáry na pokyn rozhodčího,
zároveň je spuštěna časomíra.
Po celé trase se nosí hadice 3x „C“ a 2x „“B“, velitel družstva nese kartu na zapisování
trestných bodů, kterou po ukončení všech disciplín předá rozhodčím k sečtení trestných
bodů a dosaženého času.

1)

Jízda zručnosti stavebním kolečkem:
Celé družstvo se přepraví jednotlivě stavebním kolečkem. Při cestě se členem
družstva slalomovým způsobem a po cestě zpět prázdným kolečkem přímo na start.
Celá disciplína bude ukončena přepravením všech členů družstva a přistavením
kolečka zpět na start.

2)

SKI:
Tři členové družstva přejdou určenou trasu na lyžích.
(Při průběhu absolvování tratě se nesmí mluvit, je povolen povel rukou na stejné
vykročení, bez hlasového povelu).

3)

Rozhazování hadic:
Každý člen družstva rozhodí hadici na rovnost.

4)

Určování PHP (přenosný hasicí přístroj):
Každý člen družstva si vylosuje PHP a sdělí jeho použití.

5)

Lanová lávka:
Každý člen družstva přejde přes lanovou lávku v celé vyznačené délce, bez doteku
země.

6)

Štípání špalků:
Každý člen družstva rozštípe špalek na čtyři kusy pomocí hasičské sekery.
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7)

Chůze na chůdách:
Velitel družstva přejde určenou trasu na chůdách. Pak dá povel ostatním členům
družstva k přejití určené trasy. Členové družstva přejdou určenou trasu po dvojicích.
(Při spadnutí, na stejném místě naskočit na chůdy a pokračuje po určené trase).

8)

Člun:
Dva členové družstva nastoupí na člun a přeplují určenou trasu v záchranných
vestách. Zbylí tři členové družstva odnesou jednoho člena jako zraněného na
nosítkách, se všemi hadicemi, na konec určené trasy.

(Po této disciplíně, družstvo opouští strojník, který si jde připravit čerpadlo). Je povoleno –
nastartovat čerpadlo a rozvinout jednu hadici „B“ od stroje, druhá hadice „B“ zůstává u
stroje smotaná a připravena k požárnímu útoku. Strojník zůstává u stroje a ostatní členové
družstva se přesunou k další disciplíně.

9)

Všichni členové družstva provedou požární útok:
dvě hadice „B“, rozdělovač, tři hadice „C“ a tři proudnice „C“.
Na povel velitele družstva: „Družstvo končit POZOR, vodní zdroj na místě, 1 „B“
rozdělovač 3 „C“ útokem vpřed.“
Strojník na povel zavodní hadicové vedení a členové na proudech srazí proudem
vody, každý svou plechovku ze stojanu. Sražením poslední plechovky požární útok
končí a končí i soutěž družstva a měří se celkový dosažený čas.

Od odstartování ze startovní čáry po shození poslední plechovky při požárním útoku se
měří čas.
Disciplíny 1. – 9. (mimo disciplíny č. 1 a č. 8) se hodnotí ztrátovými body.
Při rovnosti ztrátových bodů, určí pořadí dosažený lepší celkový čas.
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Ztrátové body disciplín:
ad 1) – za každé vyklopení přepravovaného člena nebo neprojetí určené
trasy
5 tr. bodů
ad 2) – za každé spadnutí nebo dotek rukou země
ad 3) – za vybočení hadice mimo označený úsek
– za každý metr

2 tr. body

1 tr. bod

ad 4) – za špatně zodpovězenou otázku

5 tr. body

ad 5) – za nepřekonání překážky (za každý dotek země)

5 tr. bodů

ad 6) – za nerozseknutí špalku na 4 kusy

5 tr. bodů

ad 7) – za každý pád i šlápnutí nohy na zem

1 tr. bod

ad 8) – tato disciplína se neboduje
ad 9) – za neshození jedné plechovky
– za prasklou hadici
– za neprovedený útok (např. porucha na čerpadle)

CELKOVÝ ČAS:

START -

5 tr. bodů
10 tr. bodů
20 tr. bodů

CÍL

Do 25 minut a absolvování všech disciplín je bez trestného bodu.
do 25 min.

0 tr. bodů

Každá započatá minuta 1 trestný bod
např.
25 min. 1 s
26 min.
26 min. 1 s
atd.

1 tr. bod
2 tr. body
3 tr. body
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Soutěžící absolvují celou trať v pracovním stejnokroji,požárnické přilbě s
požárním pásem (tzv.těžký), a požární sekerkou. Mají s sebou na trati tři
hadice „C“, dvě hadice „B“. Velitel družstva dává povel k začátku disciplíny, to
znamená, že družstvo před každou disciplínou nastoupí, velitel prochází
každou disciplínu jako první a za ním celé družstvo.
Soutěžní družstvo složené z žen má tato povolená zvýhodnění. Mohou mít
strojníka muže. Trestné body a pravidla, pro družstvo žen, discipliny 1 až 9
jsou stejná a neměnná podle daných pravidel.

Pravidla soutěže „O Putovní Floriánovu Putýnku“
Platnost těchto pravidel na rok 2017

Pravidla schválil:
Velitel SDH Chlumec
Petr Vaculík

Pravidla vypracoval:
Jednatel SDH Chlumec
Radek Třeštík
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