VV OSH Ostrava – město ve spolupráci s
OORV Ostrava – město vyhlašuje
IV. ročník netradiční přípravy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
pod názvem

I v letošním roce se odborná rada velitelů při OSH Ostrava rozhodla uspořádat další
netradiční doplněk odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů, jež by měl sloužit i
k bližšímu vzájemnému poznání jednotlivých členů jednotek. Našim cílem je zkusit provádět
přípravu jednotek pro reálný zásah poutavější praktickou formou. Hlavním přínosem rallye
je, že si jednotky mohou vyzkoušet jednotlivé úkony zásahové činnosti přímo v praxi pod
dohledem rozhodčích - zkušenějších kolegů. Smyslem cvičení není kritika té či oné jednotky.
V případě kdy si jednotka nebude vědět rady, zvolí horší taktický postup, zanedbá
bezpečnost apod. jí rozhodčí ukáží, jak postupovat správně a čeho se vyvarovat. Jedná se tak
o jedinečnou příležitost, kdy část přípravy v jednotce provede někdo jiný než velitel jednotky.
Letošní ročník by měl být zaměřen na práci s technickými prostředky umístěnými v DA a
úkoly budou mj. vycházet ze základních témat OP stanovených pro JSDH na rok 2017. Celá
akce bude zakončena společným posezením členů jednotek.
Na základě loňského ročníku a ohlasů jeho účastníků jsme si pro letošní rok připravili pět
stanovišť s úkoly, přičemž časová dotace na jednotlivá stanoviště je prodloužena na 25
minut. I jednotlivé úkoly už budou komplexnější a náročnější, než tomu bývalo v úvodních
ročnících. Z kapacitních důvodů je možná účast nejvíce 10ti jednotek, zasílejte proto své
přihlášky co nejdříve. Pokud bude zájem ze strany jednotek větší, pokusíme se je rovněž
zapojit. Zároveň hledáme dobrovolníky, kteří budou ochotni se na průběhu rallye podílet
jako rozhodčí, figuranti apod.
Bližší informace získáte u člena OORV Ivo Adámka (773 756 208, ivo.adamek@post.cz)

OSTRAVSKÁ RALLYE - 2017
Datum konání:
sobota 4. 11. 2017
Místo srazu jednotek: HZ Ostrava – Nová Ves
Harmonogram soutěže:
do 09:00 - prezentace
09:20 - zahájení
10:00 - start rallye
15:30 - ukončení rallye
16:00 - večeře
17:00 - vyhodnocení + volná zábava
Časový harmonogram se může změnit na základě počtu přihlášených jednotek.
Vzhledem k časové náročnosti doporučujeme posádkám vybavit se stravou a pitím pro
občerstvení v průběhu rallye.

PROPOZICE
1. Základní informace
a. Ostravské rallye se mohou zúčastnit členové JSDH obcí kategorie JPO II, JPO III a JPO V.
Doporučeno pro účast je absolvování základní odborné přípravy hasičů. Nedoporučuje se účast
příslušníků HZS a HZS podniku z důvodu snahy o získání zkušeností dalších členů jednotky.
b. Posádka je složena z velitele, strojníka a dvou členů. Přeprava posádky je automobilem. Velitel
posádky je označen (např. reflexní vestou). Je možné, aby posádku tvořilo i více členů jednotky,
k plnění jednotlivých úkolů však vždy nastupují pouze 4 její členové.
c. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu.
d. Posádky se pohybují po trasách, kde plní úkoly. Osádka předem neví o charakteru úkolu.
e. Řidiči vozidel při přepravě dodržují pravidla silničního provozu a nepoužívají výstražné zvukové a
světelné zařízení.
f. Při rallye není hodnocena celková doba jízdy. Na čas se může hodnotit pouze plnění některých
úkolů.
g. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody způsobené posádkou, popřípadě za škody na zdraví a
vybavení posádky.
2. Vybavení posádek a postup startování
a. Vybavení posádky:
- požární automobil včetně předepsaného vybavení (seznam požadovaného vybavení
je součástí přihlášky),
- osobní ochranné prostředky hasiče (zásahový oděv, zásahová obuv, přilba, zásahové
rukavice, popřípadě chirurgické rukavice).
b. Posádky startují dle přiděleného startovního čísla.
c. Velitel posádky převezme při startu mapu pro snadnější orientaci na trase.
d. Posádka musí být připravena v místě startu nejpozději 10 minut před startem.
e. V rámci rallye bude probíhat kontrola požívání alkoholických nápojů (týká se zejména řidičů).
V případě pozitivního výsledku je posádka diskvalifikována.

3. Přesun osádek
a.
b.
c.
d.
e.

Osádka se mezi jednotlivými úkoly přesouvá dle harmonogramu, který obdrží na startu.
V mapě je vždy zaznačen checkpoint, který se nachází v těsné blízkosti úkolu.
Po dojetí osádky k checkpointu nahlásí velitel tuto skutečnost za pomocí radiostanice
rozhodčímu daného stanoviště.
Na výzvu rozhodčího se poté osádka přesouvá do místa plnění úkolu.
Z místa plnění úkolu k dalšímu checkpointu odjíždí posádka na pokyn rozhodčího.

4. Plnění úkolů a hodnocení
a.

b.
c.
d.
e.

Hlavní rozhodčí úkolu informuje velitele posádky o základní situaci na místě úkolu. Další
informace může velitel posádky získat od případných figurantů. Velitel posádky při plnění úkolu
plní funkci velitele zásahu.
Posádka může využít materiál, který je materiál umístěn ve vozidle, případně na přípravné ploše
v místě úkolu.
Při řešení úkolu se postupuje jako při řešení reálné mimořádné události.
Po skončení úkolu provede rozhodčí hodnocení činnosti jednotky.
Hodnocení splnění úkolu se provádí pomocí stupnice 1-5 obdobně jako ve škole.

5. Celkové hodnocení
a.
b.

Celkové pořadí posádek je stanoveno na základě součtu všech dosažených bodů v jednotlivých
úkolech. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet nejlepších hodnocení.
Pro vítěznou posádku je připravena věcná cena, další pořadí se neurčuje.

PŘIHLÁŠKA NA OSTRAVSKOU RALLY
4. 11. 2017

JSDH

……………………………………………………

Velitel ……………………………………………………

kategorie JSDH ……..
telefon

………………………………….

Strojník ……………………………………………………
Hasič

……………………………………………………

Hasič

……………………………………………………

Typ DA ……………………………………………………
Označte vybavení vašeho DA následujícími prostředky:
Elektrocentrála
Osvětlovací souprava
Plovoucí čerpadlo
Přenosná stříkačka
Kalové čerpadlo
Nastavovací žebříky (3 ks)
Další povinnou výbavu automobilu tvoří VPPO pro vytvoření přívodního, dopravního a
útočného vedení, hydrantový nástavec včetně klíčů k podzemnímu a nadzemnímu hydrantu a
RDST Matra.

…..…………………………..
velitel JSDH

Přihlášku prosím zašlete v elektronické podobě co nejdříve (i bez konkrétních jmen, pokud
ještě nevíte) nejpozději do 27. 10. 2017 na adresu ivo.adamek@post.cz, originál pak
odevzdáte při prezenci.

