PROPOZICE
AKCE
SDH Březiny ve spolupráci s SDH Krásné, Daňkovice, Spělkov, Sněžné,
Milovy, Křižánky, Kuklík, Pustá Rybná, Telecí a Borovnice pořádají 4. ročník
brutální noční akce hasičských družstev 5+1 „Noční hlídka“.
Termín konání, noc z 18. na 19. 4. 2020. Veškeré podrobnosti naleznete
v přiložených propozicích.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

TERMÍN:
18. dubna 2020

DRUŽSTVA:
Družstva 5+1 bez rozlišení kategorií. Podmínkou účasti družstva je dodání alespoň 1 rozhodčího s digitálními stopkami.

VÝZBROJ:
Libovolný dopravní automobil (CAS, DVS, nákladní auto apod.), PS 12 nebo PS 8,
4x savice 110x1,6m, sací koš, 2x ventilové lanko, 2x proudnice C, 1x proudnice B,
6x hadice C, 6x hadice B, rozdělovač, hasičský žebřík, GPS navigace (pokud máte),
mobilní telefon, ruční radiostanice (v případě že nemáte ve výbavě, budou na daných stanovištích).

VÝSTROJ:
Zásahový nebo prac. oděv, zásahová pož. přilba bez úprav (ne sportovní!!!), zásahová případně pracovní obuv (holeňová, kanady), pracovní polohovací pás s karabinou (funkční!), pracovní nebo zásahové rukavice, doporučujeme svítilny, pokud
nemáte na přilbách nebo čelovky, nebo jiné upevněné na přilbách (bez nich toho
moc neuvidíte a neuděláte) a suché rezervní oblečení. Jednorázové zdravotnické
rukavice – celá krabice, zdravotnický materiál dle požadavků.

PŘIHLÁŠKY:
zaslat obratem na e-mail: sdhbreziny@seznam.cz (max. 1 družstvo z každé JSDH
nebo SDH). Přihlášky ve vlastním zájmu zašlete co nejdříve, počet družstev je
z časových důvodů omezen na max. 20!! V případě většího počtu bude zohledněn den odeslání přihlášek.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
tel.: +420 777 163 236 - p. Říha

PREZENCE:
Budova bývalé školy na Březinách do 16.00 hod.

STARTOVNÉ:
1.200,- Kč při prezenci (ve startovném večeře pro celé družstvo a rozhodčího)

PRŮBĚH:
Noční část - jednotlivá družstva se přesunují po předem určené trase ve svých
vozidlech včetně výzbroje a cestou plní disciplíny. Rychlost přesunu není hodnocena, je nutno dodržovat všechna pravidla silničního provozu. Max. rychlost vozidel 50 km/hod. (bude namátkově kontrolována). Start proběhne naráz na všech
stanovištích, rozdělení startovních pozic provede pořadatel před začátkem akce.
Disciplíny plní družstva postupně dle rozpisu. Po příjezdu na stanoviště družstvo
vyčká ve vozidle do odjezdu předchozího družstva. Poté se velitel dostaví k roz-

hodčím a projedná postup plnění disciplíny. Přejezdové úseky nejsou součástí
hodnocení akce! Pořadí ani popis disciplín nemusí přesně odpovídat uvedenému
popisu disciplín, popřípadě může být některá disciplína upravena či zrušena. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit max. dvě disciplíny, jejichž popis nebyl předem
znám. Rozhodčí disciplíny má právo družstvo nebo jednotlivce k plnění disciplíny
nepřipustit, pokud má vzhledem ke stavu a „únavě“ pochybnosti o bezpečném
provedení disciplíny. Lze použít pouze svítilny, které mají účastníci připevněny na
výstroji nebo je drží v ruce. Osvětlení z vozidla či jiná svítidla, rozložená na zemi,
porostech a technice jsou nepřípustná. Při plnění jednotlivých disciplín je zakázáno používat radiostanice, pokud to není přímo požadováno v dané disciplíně.

HODNOCENÍ:
Družstva dostávají bodové ohodnocení dle pořadí v jednotlivých disciplínách,
součet bodů z disciplín určuje celkové pořadí.

OCENĚNÍ:
Vítězem je každý, kdo se vypořádá s nástrahami trati a tuto akci dokončí.
Všechna družstva obdrží pamětní diplom a první tři družstva poháry.
Vítěz navíc obdrží putovní pohár NOČNÍ HLÍDKY.

ORGANIZACE:
Štáb, zázemí i občerstvení bude zajištěno v budově bývalé školy (KD) na Březinách. Parkování vozidel bude zajištěno v těsné blízkosti tj. na parkovišti OÚ. V KD,
se velitelé družstev dozví potřebné informace o průběhu akce. Každé družstvo
musí mít u sebe alespoň jeden mobilní telefon, jehož číslo nahlásí velitel družstva
při prezenci.

UPOZORNĚNÍ:
Doporučujeme výjezd na Noční hlídku pojmout a nahlásit jako výcvik jednotky.
Pokud se účastníte jako družstvo SDH, zvažte připojištění. Organizátor nenese odpovědnost za nehody, případná zranění a škody, vzniklé při plnění úkolů
a v průběhu akce. Pokud se účastníte jako družstvo SDH, musí členové vyplnit
čestné prohlášení o svém zdravotním stavu. Účastník musí dosáhnout 18 let
věku v roce konání (vzhledem k náročnosti je nutný v tomto případě i souhlas
zákonného zástupce).
Provedení nočních disciplín je utajeno do poslední možné chvíle, jako na výjezdu... Veškerý materiál bude uložen, smotán a používán přesně dle cvičebního
řádu. U některých disciplín je před startem nářadí uloženo na základně, u ostatních disciplín je všechno nářadí ve vozidle (mimo stříkačky a nářadí dodaného
pořadatelem). Změny programu proti tomuto rozpisu jsou možné a budou pravděpodobně oznámeny při zahájení. NOČNÍ HLÍDKA PROBÍHÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ! Předem se omlouváme za případné odchylky od tohoto rozpisu, pochopte,
že ukočírovat takovou monstrakci není vůbec žádná sranda.
S díky pořadatelé.

SDH BŘEZINY, Březiny 32, 572 01 Polička
tel.: +420 777 163 236
http://www.prodh.cz/blogy/index.php?stranka=breziny&blog=sdh
e-mail: sdhbreziny@seznam.cz

SPONZOŘI AKCE:

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

