Veškeré informace a přihlášky
získáte na hasici@letnany.cz
… aneb co vás může potkat u zásahu.

Jedná se o soutěž družstev JPO, vycházející z činnosti hasičů při zásahu. Soutěž je tvořena jednotlivými etapami,
mezi nimi soutěžní družstva přejíždějí ve svých zásahových vozech. Soutěžní družstvo je tvořeno posádkou 1+5.
Po příjezdu na místo srazu proběhne rozlosování jednotek a slavnostní zahájení soutěže. Jednotky se rozjedou na
stanoviště a po splnění disciplíny na následující stanoviště.
Každá jednotka se po splnění všech disciplín vrátí zpět na základnu, kde bude pauza na občerstvení. Po obědě
a krátkém odpočinku se bude konat druhá část soutěže nazvaná ,,Letňanský Železňák“, do které se mohou kromě
zasahujících družstev přihlásit i ostatní členové zúčastněných SDH.
Na závěr, po sečtení všech výsledků, dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítěze ročníku ,,Letňanského Železňáka“
a celkového vítěze soutěže ,,hasičské všestrannosti“ včetně předání putovního poháru.
Pravidla soutěže:
-

-

Soutěžní družstvo ( 1+5 ) je tvořeno členy JPO.
Soutěž lze absolvovat s družstvem ( 1 + 3 ), ale družstvo může být znevýhodněno počtem členů.
Každý člen družstva musí být starší 18 let.
Družstvo musí mít k dispozici zásahové vozidlo vyšší hmotnostní třídy ( DA - AVIA, CAS ),
motorovou pilu.
Členové družstva musí být v dobrém zdravotním stavu, soutěž bude fyzicky náročná.
Družstvo bude vybaveno vlastní kompletní zásahovou výzbrojí a výstrojí ( zásahový oblek, zásahová
obuv, helma, opasek, rukavice, DT )
Počet druţstev je omezen na 12, v případě většího počtu zájemců rozhoduje datum podání
přihlášky. Pokud družstvo podá závaznou přihlášku musí počkat na potvrzení účasti od pořadatele.
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 4 týdny před konáním soutěže.
Každou disciplínu hodnotí přímo na místě rozhodčí. V případě sporu má konečné slovo hlavní
rozhodčí, který má k dispozici jednoho odborného konzultanta pro oblast PO a jednoho pro oblast
zdravotnickou. Soutěžní družstvo má právo v případě nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčích podat
protest hlavnímu rozhodčímu a to na místě disciplíny nejpozději do doby, než disciplínu opustí.
Vítězné družstvo se zavazuje, že trofej vrátí 14 dní před konáním dalšího ročníku soutěže v původním
stavu.
Pokud dojde k poškození trofeje bude opravena na náklady družstva, které mělo trofej v opatrování.

Jednotlivé etapy:
-

-

Řezání motorovou pilou.
Účelem je přeřezání kulatiny na čas a na přesnost.
Jízda zručnosti.
Každé soutěžní družstvo má dva pokusy a počítá se ten lepší.
Vyproštění z budovy a následná první pomoc.
Jedná se o nalezení osob v hořícím domě v DT s jedním C proudem na sucho.
Přechod s jedním C proudem na střechu budovy dle cvičebního řádu.
Po příjezdu jednotky na místo zásahu družstvo provede průzkum a požární útok od CAS
( protože všechna družstva nemusí mít k dispozici CAS bude zajištěn náhradní zdroj vody, který nám
bude CAS simulovat a obsluhu zajistí strojník ).
Hašení . . .
Opičí dráha
Štafeta na vodě

Mimo základních disciplín mohou být do soutěţe zahrnuty další disciplíny a tajné etapy.
Speciální etapou, která se nepočítá do celkového bodování je Letňanský Ţelezňák, neboli výstup do čtrnáctého patra
v „plné polní“ a s dýchacím přístrojem na zádech.

