ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
délka tratě mladší cca 2 km, starší cca 3 km

hlídka=velitel+4členové (tj. 5 závodníků)

1. SŘELBA ZE VZDUCHOVKY


střílí se na špalíky 7x5 cm, je jich
15 v řadě, každý člen hlídky má tři
pokusy

NESMÍ střílet víckrát, jinak se i předchozí
úspěšný pokus počítá jako neplatný
Na střeleckém stavu je závodník povinen
držet zbraň vždy ve směru střelby bez
ohledu na to, je-li zbraň nabita nebo ne.
Nabíjet zbraň mimo palebnou čáru a
před zaujetím střelecké polohy je
zakázáno. Soutěžící, který již vystřelil
všechny rány, musí zůstat ležet na
stanovišti až do okamžiku, dokud
neukončí střelbu poslední soutěžící této
hlídky. Poté teprve všichni soutěžící
vstanou a mohou opustit kontrolní
stanoviště (bezpečnostní opatření).

2. TOPOGRAFIE


každý člen si vylosuje jednu značku a
tu určí plným názvem (např. myslivna,
hájovna)

Pomoc jiným členem hlídky se hodnotí
jako nesprávná odpověď.



hlídka zorientuje mapu pomocí
buzoly
hlídka určí azimut orientačního
bodu (pouze kategorie starší)

3. UZLOVÁNÍ


každý člen hlídky si vylosuje jeden
z uzlů a ten uváže

Pomoc i slovní – jiným členem hlídky
či jiné osoby se hodnotí jako
nesprávně uvázaný uzel.
!!! HLÍDKA JE VYLOUČENA ZE ZÁVODU, KDYŽ odmítne plnit úkol na kontrolním stanovišti. Za odmítnutí
plnění úkolu je považována i situace, kdy soutěžící např. na stanovišti „uzlování“ po vylosování uzlu,
který má uvázat prohlásí, že tento uzel neumí a tudíž ho neuváže. Nezáleží na tom, zda odmítla plnit úkol
celá hlídka, nebo pouze jeden z jejích členů.

4. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI



v trojici ošetří koleno a přenesou na stoličce
ve dvojici ošetří ruku a přesunou pomocí živé berly

5. POŽÁRNÍ OCHRANA


každý člen si vylosuje jednu značku a tu přiřadí k danému
prostředku

pro kategorii mladší platí pouze prvních 5 značek
1. plnoproudá proudnice C, 2. hadice v kotouči, 3. rozdělovač,
4. ruční stříkačka (džberová stříkačka), 5. sací koš, 6. požární
automobil, 7. savice, 8. sběrač, 9. přetlakový ventil, 10. přenosný
agregát – např. požární stříkačka


Každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek
a ústně k němu určí jeden vhodný a jeden
nevhodný hasicí přístroj pro danou skupinu
hořlavých látek.
Přenosné hasicí přístroje: 1. vodní, 2. práškový,
3. pěnový, 4. CO2 – sněhový

6. PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY PO VODOROVNÉM LANĚ


Každý člen hlídky překoná ručkováním nebo jiným libovolným způsobem na laně danou vzdálenost
(tuto musí překonat ruce závodníka).

Způsob hodnocení – nesplnění úkolu:
- pokud se soutěžící při výskoku na lano nechytí oběma rukama před značkou označující začátek překonávaného úseku (dotek na
značku při výskoku je považován za nesplnění úkolu),
- pokud se soutěžící v průběhu překonávání úseku dotkne země (překonávání úseku začíná dohmátnutím alespoň jednou rukou
dovnitř úseku označeného značkami),
- pokud soutěžící při překonávání úseku na konci
nedohmátne oběma rukama za značku označující konec
překonávaného úseku,
- pokud se soutěžící dotkne lana dříve, než ho pustí
z rukou soutěžící před ním (předčasné zahájení),
- pokud při pomoci při výskoku na lano soutěžící, který
právě plní disciplínu, dohmátne i jen jednou rukou za
značku označující začátek úseku, a přitom ho ještě
soutěžící, který mu pomáhal vyskočit na lano, podpírá
nebo jej drží (hodnotí se jako dotyk země).

