PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE
VE VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB Z HAVAROVANÝCH
VOZIDEL

O CENU STAROSTY
MĚSTA KRALOVICE
0. ročník
sobota 10. září 2016
parkoviště u obchodního domu COOP
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1. Pořadatel soutěže: Město Kralovice a SDH Kralovice
2. Datum, čas a místo konání: sobota 10. 9. 2016, od 9,00 hodin, parkoviště u náměstí Osvobození

2.1 Příjezdová trasa Kralovice: 49.9810239N, 13.4884924E
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3. Organizační zajištění:
Ředitel soutěže:

Ing. Rudolf Salfický (starosta města Kralovice)

Velitel soutěže:

Ing. František Lüftner (JSDH Kralovice)

Sponzoři:

JaGa, spol. s.r.o., VOCHOC TRADE s.r.o., Dräger Safety s.r.o.,
Kralovická zemědělská a.s, Bevar likvidace s.r.o. Požáry.cz, Deník.cz

Komentátor:

Mgr. František Vaško

Stavba scénářů:

ppor. Miroslav Hrubec (ZÚ HZS Zbiroh)

Hlavní rozhodčí:

npor. Bc. Zbyšek Zuber (HZS PK)

Rozhodčí taktika:

npor. Mgr. Miloš Němec (HZS Hl. m. Praha)

Rozhodčí technika:

pprap. Bc. Michael Gabriška (HZS SČK)

Rozhodčí PPP:

nprap. Jan Sýkora, DiS (HZS SČK)

Vedoucí technické skupiny:

Jiří Brunclík (JSDH Kralovice)

Technická skupina:

SDH Kralovice, SDH Hradecko, SDH Bukovina

Figuranti:

Veronika Fialová

Maximální počet družstev:
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4. Všeobecná ustanovení soutěže:
4.1 Podávání přihlášek:
Soutěžní

družstva

zašlou

řádně

vyplněné

a

potvrzené

přihlášky

na

e

–

mail

vyprostovani@hasicikralovice.cz nejpozději 1.9.2016 nebo do tohoto termínu vyplní on-line
formulář na http://vyprostovani.hasicikralovice.cz/on-line-prihlaska.
4.2 Startovné: 500,- Kč za soutěžní družstvo splatné v hotovosti v místě konání soutěže
4.3 Časový harmonogram průběhu soutěže:1
08,30 – 08,59 prezentace družstev, losování pořadí a platba startovného na místě soutěže
09,00 – 09,29 nástup družstev, vstupní instruktáž soutěžních družstev
09,30 – 09,44 příprava scénáře a 1. soutěžního družstva
09,45 – 12,29 průběh soutěže
12,30 – 12,59 přestávka, ukázka mladých hasičů
13,00 – 14:59 průběh soutěže
15,00 – 15,29 přestávka, ukázka mladých hasičů
15,30 – 16,00 vyhodnocení soutěže, závěr
4.4 Stravování:
Každý člen soutěžního družstva + 1 doprovod obdrží poukaz na stravu a nealkoholický nápoj
1

3

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu soutěže

5. Pravidla soutěže
Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel (dále jen „Pravidla ve vyprošťování“) vydaných Pokynem generálního ředitele HZS ČR
15/2015 GŘ HZS ČR ze dne 8. dubna 2015 (http://vyprostovani.cahd.cz/) s tímto doplněním:
5.01 soutěžní tým tvoří velitel a 3 hasiči. Všichni členové soutěžního týmu musí být členy
přihlašované jednotky SDH a současně mohou být příslušníky HZS ČR, zaměstnanci HZS
podniku nebo členové jednotky SDH podniku s platnou lékařskou prohlídkou v rozsahu pro
výkon této funkce (odpovídá zřizovatel, resp. velitel jednotky),
5.02 součástí družstva je i jeden technický doprovod, který má povolen vstup na soutěžní plochu po
dobu soutěžení vlastního družstva, a to pouze za účelem pořizování foto a video dokumentace,
popřípadě jiných záznamů, nesmí však jakýmkoliv způsobem zasahovat do průběhu soutěže,
5.03 soutěž proběhne jednokolově,
5.04 odstartování a ukončení pokusu provede hlavní rozhodčí způsobem, který oznámí při instruktáži
před zahájením soutěže,
5.05 soutěžní družstvo musí nastoupit k přípravě základny před odstartováním předcházejícího týmu,
5.06 základnu tvoří prostor o rozměrech 2 x 2 m, vedle základny je prostor pro přistavení zásahového
vozidla. Havarovaná vozidla jsou umístěna do 10 m od základny. Prostor pro předání zraněných
- stanoviště ZZS určí rozhodčí pro PPP individuálně při každém soutěžním pokusu,
5.07 po přípravě základny bude soutěžní tým odveden na izolované stanoviště v doprovodu určeného
rozhodčího a současně technická četa před samotným startem připraví místo zásahu podle
určeného scénáře,
5.08 start je proveden ze startovacího prostoru na pokyn startéra slovním pokynem START. Zásah se
ukončí předáním zraněného na stanoviště ZZS a následným zvednutím paže ruky velitele
družstva,
5.09 po ukončení zásahu provedou rozhodčí ve vyhrazeném prostoru se soutěžním družstvem rozbor
jejich zásahu - debreefing,
5.10 při překročení časového limitu 20 minut může hlavní rozhodčí odchylně od pravidla 21 umožnit
soutěžnímu týmu pokračovat v zásahu až do vyproštění figuranta, soutěžní tým je však hodnocen
na konci pořadí podle pravidla 28,
5.11 soutěžící nastoupí na zahájení v ochranném oděvu, v ochranné obuvi a přilbě pro hasiče, bez
rukavic, na ukončení soutěže v PS II s čepicí,
5.12 rozhodčí budou ustrojeni v pracovním stejnokroji „Rozhodčí“, nebo ochranném oděvu pro hasiče
s vestou „Rozhodčí“, v ochranné obuvi pro hasiče a přilbě pro hasiče bez rukavic,
5.13 každé soutěžní družstvo je povinné mít vlastní věcné prostředky včetně hydraulického
vyprošťovacího zařízení (nůžky a rozpínák), nebo kombinovaného nástroje. Dále musí být
soutěžní družstvo vybaveno přístrojem, určeného ke krátkodobému podávání kyslíku při zástavě
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nebo poruše dýchání (Saturn OXY nebo kyslíková tlaková láhev s průtokoměrem a dýchacím
vakem a polomaskou),
5.14 každé soutěžní družstvo musí být vybaveno vlastními osobními ochrannými pracovními
pomůckami – tj. ochranný třívrstvý oděv pro hasiče sestávající se z kabátu a kalhot, zásahová
obuv a zásahové rukavice, přilba pro hasiče s obličejovým štítem nebo brýlemi,
5.15 pořadatel zajistí:
-

dostatečné množství nealkoholických nápojů pro soutěžní družstva v prostoru pro týlové
zabezpečení

-

RHP PG 6, 2 kusy

-

žebřík nastavovací dva díly

-

trámky dřevěné různých velikostí 6 ks

-

klíny dřevěné 6 ks

-

rukavice chirurgické nesterilní

-

roušky ústní - respirátor

5.16 soutěžní týmy se soutěže zúčastní na vlastní náklady mimo výdajů uvedených organizátorem,
5.17 pořadatel soutěže doporučuje zajistit soutěžním družstvům příslušné úrazové pojištění a
pojištění z odpovědnosti,
6. Přílohy:
-

přihláška soutěžního družstva

-

dotazník pro potřebu komentátora

V Kralovicích dne: 15. 8. 2016

velitel soutěže

ředitel soutěže

Ing. František Lüftner

Ing. Rudolf Salfický

telefon: 603 239 981
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PŘIHLÁŠKA
k soutěži ve vyprošťování z havarovaných vozidel

O CENU STAROSTY
MĚSTA KRALOVICE
Zřizovatel jednotky SDH obce, města …………………………………………………………

přihlašuje

soutěžní družstvo jednotky SDH obce (města) složený z těchto členů:

Pořadové
Titul
číslo

Jméno

Příjmení

Funkce

1.

velitel družstva

2.

zdravotník

3.

hasič

4.

hasič

5.

technický
doprovod; foto

V ……………………………dne……

Jméno a příjmení velitele JSDH

……………………………………
Podpis
……………………………………
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Dotazník pro potřeby komentátora
Název družstva:

Složení družstva:
Pořadové
Titul
číslo

Jméno

Příjmení

Funkce

1.

velitel družstva

2.

zdravotník

3.

hasič

4.

hasič

5.

technický
doprovod; foto

Vozidlo:

Značka a typ vyprošťovacího zařízení:

Účast a dosažené výsledky ve vyprošťovacích soutěžích:

Stručný popis nejsložitějšího zásahu ve vztahu k vyprošťování:

Počet zásahu jednotky u DN za rok 2014 a 2015, počet vyproštěných a zachráněných osob:

Jiné:
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