Kalustokilpailu 18.7.2015 Sallassa
Nuoret
Kilpailun säännöt ja rastit:
Kilpailun järjestävä VPK toimittaa vuorojakoliittimen, suihkuputket ja konemiehen käyttämään
pumppua. Jokainen joukkue tuo omat työjohdot (4kpl) ja pääjohdot (2kpl).
Kilpailussa on 7 rastia. Jokaisessa joukkueessa on 4 jäsentä eli 2 sammutusparia, ei yksikönjohtajaa.
Kisa-alue on 50m x 50m. Rajattu alue on jaettu 4 osaan.
Kilpailu käynnistyy Päätuomarin merkistä ja jokaisella rastilla on oma tuomari.
Nuorilla on kaksi aikuista varmistamassa liittimien kiinni laitot, jotta vältetään
vaaratilanteet.

RASTI NRO. 1
Pukeutuminen:
Täydellinen sammutusasu (kypärä, kypärälakki, 2osainen sammutusasu, kengät ja hanskat).
Nuorilla voi olla haalariasu.

RASTI NRO. 2
Ensiapu:
Ensiapurastilla on tajuttoman potilaan auttaminen. (kylkiasento) Tehtävän voi suorittaa 1-4 henkeä.
Tehtävä on suoritettu kun rastituomari laskee lipun. Kalusto ruutuun ei saa mennä ennen kuin
edellinen tehtävä on suoritettu.

RASTI NRO. 3
Alkusammutus:
Kalusto: sammutuspeitto.
Joukkue suorittaa alkusammutuksen ja kun rastituomari laskee lipun hyväksytyn merkiksi, joukkue
siirtyy takaisin kalustoruutuun.

RASTI NRO. 4
Kemikaalipelastus:
Kalusto: vuorojakoliitin, 2 pääjohtoa, 2 työjohtoa ja suihkuputki.
Joukkue tekee varmennetun perusselvityksen. Pääjohto ja vuorojakoliitin on valmiiksi oikealla
paikalla. Ensimmäinen sammutus pari suorittaa kemikaaliastioiden evakuoinnin käyttäen
sumusuihkua merkityltä rajalta lähtien. Astiat (2kpl) tuodaan niille osoitetuille paikoille
alkusammutus rastin viereen. Suoritettuaan Rastin hyväksytysti sama sammutuspari aloittaa suoraan
rastin nro. 4 tekemisen käyttäen samaa selvitystä. Toisen sammutusparin toinen jäsen toimii rastien
4 ja 5 vuorojakoliittimellä.

RASTI NRO. 5
Reikä tynnyrissä:
Kalusto: sama kuin edellisellä rastilla.
Tehtävänä on samaa työjohtoselvitystä käyttäen edetä lautaesteen läpi(laudat poistetaan kehikosta
yksitellen yläkautta). Kehikon jälkeen merkatusta ruudusta (pitää olla kehikon sisäpuolella
kokonaan) suihkuputkella suihkutetaan kohteena olevaan tynnyriin vettä (reikä tynnyrissä), niin
paljon kunnes tynnyri laskeutuu keinulla alas ja tuomari laskee lipun hyväksytyn merkiksi. Tämän
jälkeen ensimmäinen sammutuspari palaa kalustoruutuun josta vasta sen jälkeen saa toinen
sammutus pari lähteä seuraavan rastin tekoon.

RASTI NRO. 6
Keilojen kaato:
Kalusto: 2 työjohtoa ja suihkuputki.
Rastille tehdään uusi työjohtoselvitys vuorojakoliittimeltä. Sammutuspari etenee lautakehikon läpi,
ja menee sen jälkeen merkattuun ruutuun (sammutuspari pitää olla kehikon sisällä kokonaan), ja
kaataa keilat (8kpl) oikeassa järjestyksessä. ensin punaiset ja sitten keltaiset, jos keiloja kaatuu
väärässä järjestyksessä niin toinen sammuttaja käy nostamassa kaikki keilat pystyyn ja keilojen
kaato aloitetaan alusta. Tehtävä on suoritettu sitten kunnes tuomari laskee lipun alas. Toisen
sammutusparin toinen jäsen toimii rastin ajan vuorojakoliittimellä.

RASTI NRO. 7
huolto:
Sammutuspari tarvitsee myös huoltoa. Huolto rastille mennään tunnelin kautta. Sammutusparin
molemmat jäsenet juovat pullon vichyä. Pullot pitää juoda tyhjiksi, ei saa kuohuttaa yli vaan ne
tulee juoda tyhjiksi. Jos pullo kuohuu liikaa yli tuomari voi määrätä ottamaan uuden pullon. Toista
voi auttaa pullon tyhjentämisessä. Kun pullot ja suut ovat tyhjät, rasti tuomari laskee lipun ja kisa
päättyy siihen.

JOS JOKU HUOMAA VAARATILANTEEN ON HÄN
VELVOLLINEN HUUTAMAAN TOSIVAARA!!!!
LOPETTAMAAN OMAN TOIMINTANSA JA MENEMÄÄN
AUTTAMAAN TARPEEN VAATIESSA.
JOKAISEN ON TOISTETTAVA TOSI VAARA!!!
HUUTO, ETTÄ SE MENEE JOKAISEN TIETOON.

