SMERNICA
na vykonanie previerky pripravenosti DHZ/DHZO okresu Bardejov za rok 2019
Dobrovoľné hasičské zbory obcí zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov /kategória A,B,C,D/ na dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti
a návykov potrebných na vykonávanie činností pri zdolávaní požiarov a vykonávaní
záchranných prác pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach organizujú a vykonávajú
odbornú prípravu členov. Zdokonaľovacia príprava členov trvá šesť hodín mesačne vo
výcvikovom roku; vykonáva ju zriaďovateľ, ktorý určuje jej obsah. Územná organizácia DPO
SR v Bardejove v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Bardejove vo výcvikovom
roku 2018/2019 ponúkajú DHZO možnosť zúčastniť sa na praktickom výcviku
(zdokonaľovacej príprave) výhradne s prostriedkami, ktoré majú DHZO vo výzbroji a so
zameraním na činnosti, ktoré môžu pri požiaroch, s ohľadom na výstroj, výzbroj, odbornosť
a personálne obsadenie, vykonávať. Účasťou na predmetných previerkach pripravenosti si
DHZ/DHZO zabezpečia nomináciu na územnú súťaž DHZ a HD. Účasťou na previerkach sa
rozumie aktívne plnenie a ukončenie úloh stanovených v obsahu previerky. Hodnotenie úloh
nemá na nomináciu vplyv.
1. Účasť na previerke
Previerok sa zúčastňujú členovia DHZ/DHZO okrsku od veku 18 rokov v počte 1+8.
DHZ/DHZO cvičia s vlastnou technikou a technickými a vecnými prostriedkami.
DHZ/DHZO používajú techniku, technické a vecné prostriedky používané pri zásahovej
činnosti. Každý člen DHZ/DHZO musí mať vlastné osobné ochranné pracovné prostriedky
OOPP (zásahová obuv, resp. pracovná obuv s oceľovou špicou, zásahový odev, resp.
zásahový plášť, zásahové / pracovné rukavice, zásahová prilba).
2. Obsah previerky - úlohy
1. Požiarny útok z prírodného vodného zdroja
2. Zdravotná príprava
3. Úloha podľa dohody okrsku
3.1.

Požiarny útok

Cieľom je vykonanie požiarneho útoku do z prírodného vodného zdroja s použitím
3xB, rozdeľovač, 2 prúdy 2xC s prúdnicou. Úloha je splnená ak DHZO dosiahne výstrek
z oboch prúdnic. Strieka sa po dobu 1 minúty. Čas sa začína merať až pri súčasnom výstreku
oboch prúdnic.
3.1.1. Nástup na plnenie úlohy:
- plnenie úlohy začína na základnej čiare
- základná čiara je od miesta zásahu vzdialená min. 100 m /podľa podmienok terénu/

-

-

-

vozidlo je postavené na základnej čiare
družstvá DHZ/DHZO nastupujú na plnenie úlohy podľa vylosovaného poradia
pred vozidlom je nastúpené družstvo DHZ/DHZO ustrojené na plnenie úlohy
pred povelom na začatie úlohy rozhodca skontroluje ustrojenie členov družstva
zodpovedajúcim OOPP
družstvo, ktoré v čase začiatku plnenia úlohy nespĺňa požiadavku ustrojenosti je
zaradené na plnenie úlohy na koniec poradia
družstvo, ktoré opakovane nespĺňa požiadavku ustrojenosti je vylúčené z previerok
a nezískava nomináciu na územnú súťaž
príprava na základné postavenie (postavenie na základnej čiare, ustrojenosť členov)
trvá 5 minút a čas začína plynúť výzvou hlavého rozhodcu DHZO na základné
postavenie
družstvo, ktoré nesplní čas prípravy na základné postavenie je zaradené na plnenie
úlohy na koniec poradia
družstvo, ktoré opakovane nespĺňa časový limit prípravy na základné postavenie je
vylúčené z previerok a nezískava nomináciu na územnú súťaž
po splnení úlohy výstreku z oboch prúdnic po dobu 1 minúty /podľa podmienok/
veliteľ preverovaného družstva DHZ/DHZO vydá povel na zbalenie bojového
rozvinutia a návrat na základňu (základnú čiaru)
úloha sa považuje za ukončenú po opätovnom postavení vozidla na základnej čiare
a nastúpením družstva pred vozidlom na vyhodnotenie

3.1.2. Technické podmienky na hodnotenie úlohy:
- riadne utiahnuté (hákovým kľúčom) polospojky na hadicovom a nasávacom vedení
- pripevnené ventilové lanko a lano na manipuláciu s nasávacím vedením
- používanie OOPP
- dodržiavanie BOZP pri práci s natlakovaným hadicovým vedením (C 2 hasiči, B 3
hasiči)
- pri poruche alebo porušení celistvosti hadicového vedenia znížiť tlak alebo zastaviť
čerpadlo, použiť objímky alebo vymeniť hadicu
.
4. Hodnotenie
Rozhodcovský zbor tvorí päť rozhodcov, z nich jeden je hlavný rozhodca. Každá
disciplína sa hodnotí podľa predchádzajúcich technických podmienok hodnotením
vyhovel/nevyhovel.

