Požární útok
Požární útok:
Motorovou stríkacku a náradí potrebné k provedení požárního útoku si družstvo pripraví k
základnc a na motorovou stríkacku napojí pretlakový ventil. Od povelu rozhodcího "Na
základnu!" se merí doba stanovená na prípravu pokusu dle pravidla 51 odst. 4. V té dobe musí
družstvo umístit na základnu motorovou stríkacku a náradí potrebné k provedení požárního
útoku. K zajištení náradí proti pohybu nesmí být použito žádných podper nepatrících mezi
náradí pro požární útok. Pulspojky se nesmí dotýkat a ozuby nesmí být zasunuty v telese
pulspojky. Žádné náradí s výjimkou savic a príslušenství pre-tlakového ventilu nesmí
presahovat základnu a žádné náradí s výjimkou odvádecí hadice pretlakového ventilu se
nesmí dotýkat zeme. Motorová stríkacka se nesmí v dobe prípravy startovat na základne.
V okamžiku startu musí být v klidu. Po startu vybehne družstvo
od startovní cáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stríkacku, provede
sešroubování prívodního vedení (sací koš našroubuje pred ponorením do nádrže), dopravní
vedení, Útocné proudy a nastD.'káoba terce.
Voda v nádrži je v té dobe poradatelem prubežne doplnována. Pri stríkání do tercu nesmí
žádný z clenu družstva prekrocit cáru hranice stríkání, ani se této cáry dotýkat, a proudnice
(vcetne pulspojky hadice) se nesmí opírat o druhého clena družstva. Požární útok se považuje za skoncený signalizací obou tercu nebo sepnutím casomíry po nastríkání obou tercu.
Musí být proveden a ukoncen do 2 minut po startu. Po ukoncení pokusu mohou soutežící
prívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodcího.
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Náradí pro požární útok:
I ks prenosná motorová stríkacka dle pravidla 48,
2 ks savic 2,5 ± 0,05 m dlouhé, prumeru 110 mm se šroubením, pricemž prípadné
použití tesnících ,,0" kroužku nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stríkacku šroubováním (pro I. kolo souteží se pripouští 4 ks savic 1,6 m
dlouhé, prumer 110 mm se šroubením, spojené do dvou dílu),
1 ks sací koš 110 mm s funkcním zpetným ventilem,
3 ks tlakových požárních hadic (dále jen "hadice") B, prumeru 75 mm po celé délce,
izolované, min. délka 19 m, šírka ploché hadice B min. 113 mm.
Ženy a dorostenky použijí 2 ks výše uvedených hadic B,
I ks trícestný rozdelovac s vretenovým nebo kulovým uzáverem,
4 ks hadic C, prumeru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šírka ploché
hadice C min. 79 mm,
2 ks proudnic C, prumer výstrikové hubice 12,5 mm ± 0,1 mm, maximální délky
(vcetne pulspojky) 450 mm,
2 ks klíce na spojky (nejsou nutnou soucástí),
1 ks pretlakový ventil B (prumer vstupu a výstupu 75 mm) dle pravidla 48, nastavený
na maximální tlak 1,2 MPa v dopravním vedení a príslušenství pretlakového
ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základnu. Príslušenství pretlakového ventilu muže sestávat:
ze zarízení, které pretlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlacném
hrdle motorové stríkacky,
prechodu B/C,
speciálního kolena C,
odvádecí hadice C,
zarízení pro aretaci nastavených hodnot na pretlakovém ventilu.
Nastavení pretlakového ventilu musí být zabezpeceno proti zmene nastavených
hodnot po celou dobu souteže. Obtok pretlakového ventilu muže být redukován max.
spojkou nebo kolenem 75/52. je zakázáno jakýmkoliv jiným zpusobem redukovat prumer
obtokového vedení. Koleno obtoku musí být nastaveno do smeru odvádecí hadice a ta
nesmí být prekroucená ani zlomená.
Terce pro požární útok: terc je štítem o šírce 50 ± 0,5 cm a min. výšce 50 cm,
s otvorem o prumeru 50 mm vose ve výši 1,60 m nad zemí. Na zadní strane štítu je nádržka
o objemu 15 až 22 litru. Terc musí signalizovat po naplnení 10 litru vody. Terce mohou být
mechanické nebo elektrické. Elektrické jsou konstruovány tak, aby pred zahájením disciplíny
a po ukoncení pokusu mohla být provedena kontrola vyprázdnení nádržky a množství vody,
které je nutné k sepnutí signalizace tercu.

