
 

 

INBJUDAN 

TILL VINTERMANÖVERTÄVLING I KORPO 

LÖRDAG 29.2.2020 KL. 13.00 

Korpo FBK har nöjet att bjuda in Er till vår traditionella vintertävling i vänskaplig 
anda. Eftersom isläget även i år är dåligt, så arrangeras tävlingen på torget i 
kyrkbyn. Detta är ett lättsamt evenemang och kräver inga stora förberedelser av 
deltagarna. Eftersom tävlingen sker på torget så behövs inte i tävlingsstadgan 
nämnda isborr/pulka/kälke. (Det finns möjlighet att låna utrustning, men förstås 
bäst att ha egen bekant utrustning + att tävlingen löper snabbare.) Vi hoppas att ni 
kan delta med både senior- och juniorlag (herrar, damer och varför inte mixlag, 
som dock i så fall tävlar i herrklassen). Ingen person kan delta i flera lag. Max 
åldersgräns för ungdomar är 15 år, äldre kan delta i seniorlag. Det rekommenderas 
att lagen anmäler sig kl. 12.00 på plats, så att lagledarna hinner med på 
domarmöte före tävlingens start. 

I restaurang Hjalmars finns möjlighet till mat (soppa eller motsvarande). 

På plats finns korv- och drickaförsäljning. 

Vi önskar att Ni anmäler hur många lag och vilken typ senast tisdag 26.2 till 
adressen korpofbk@vs-alpe.fi. Vi förbehåller oss rätten att inhibera evenemanget 
ifall deltagandet blir alltför litet, så meddela därför Er kontaktperson när ni 
anmäler Er. 

Obs!! Om vi har is så sker tävlingen på isen i Verkan!! 

Då finns det mat och dryck möjligheter på Restaurang Buffalo. 

Tilläggsuppgifter ges av styrelseordförande Kjell Eriksson 040-5602199 eller 
kårchef Joakim Nyström 040-3542533 

Till inbjudan bifogas tävlingsreglerna. 

mailto:korpofbk@vs-alpe.fi


   Arrangör: Korpo FBK 

 

STADGAR FÖR VINTERMANÖVERTÄVLING 

 

§ 1 Avsikten med tävlingen är att vid svåra vinterförhållanden kunna klara av vattentillförseln på 
kortaste möjliga tid och samtidigt få fram nya metoder som underlättar klareringen, 
effektiviserar trimningen av motorsprutan och strålens vattengivning. 

 
§ 2 Deltagande brandkårer kan ställa upp med ett eller flera lag (herr, dam, junior), bestående av 

enhetschef, motorskötare och två släckningsmän (1+1+2=4). Enhetschefen får delta i 
klareringen.  Tävlingslagen skall vara iklädda fullständig godkänd släckningsutrustning 
(gäller inte juniorlag, dock så att juniorerna skall ha dräkt, stövlar och hjälm)!!. 

 
§ 3 Ordningsföljden för tävlingens utförande bestäms med lottdragning.  Tiden räknas från start-

signalen till slutsignalen. Tävlingstiden noteras av tre tidtagare och sluttiden bestäms av 
tidtagarna tillsammans. 

 
§ 4 För transporterandet av redskapen från redskapsrutan till vattentaget får användas en pulka, 

kälke eller liknande anordning, som förs fram av handkraft. Redskapen, som används vid täv-
lingen skall vara brandkårens alarmredskap, undantaget transportmedlet. Utrustningen 
kontrolleras och godkänns på förhand av domaren och tävlingslagens ledare. 

 
§ 5 Redskap: Motorspruta 
  Sugslang och dithörande sugsil 
  Isborr, isbill eller spett 
  Huvudslang 76 mm ca 20 meter 
  Grenstycke 
  Arbetsslang, 39 mm eller 51 mm ca 20 meter 
  Strålrör 
 
§ 6 Redskapen får vara placerade i transportmedlet i redskapsrutan. Sugslangen, sugsilen, 

slangarna, grenstycket och strålröret får inte vara kopplade före starten. Manskapet ställer 
sig i gruppformation i startrutan som är på ett avstånd av 20 meter från redskapsrutan. 

 Efter startsignalen löper laget till redskapsrutan, tar med alla redskap och för dem till vatten-
taget, som är 50 meter från redskapsrutan. 

 Gör hål i isen för sugsil och sugslang. (För juniorlag är hålet färdigt) 
 Startar motorsprutan. 
 Klarerar 15 meter huvudslang till platsen för grenstycket och kopplar till grenstycket. 
 Klarera arbetsslangen från grenstycket till strålförarstrecket (ca 15 meter från grenstycket). 
 Koppla strålröret till arbetsslangen. 
 Fäll med vattenstrålen på ca 10 meters avstånd varande två (2) käglor. 
 Då bägge käglorna fallit omkull noteras sluttiden. 
 
 Samtliga uppgifter får göras i fri ordning. 
 
§ 7 Tävlingen avgörs på basen av den tid som använts för prestationens utförande. 
 
 Tävlingens arrangör: KORPO FBK och ÅBOLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND 


