
PROPOZICE
dětské soutěže TFA

Železný Hasík

Soutěž vychází z Pravidel soutěže v disciplínách TFA, s úpravami popsanými v těchto

propozicích.

Pořadatel: SDH Moravská Nová Ves

Termín: 15. 10. 2022

Místo: Areál Prtiš (křížení ulic Jochovská a Lipová), 691 55 Moravská Nová Ves

Startovné: 50 Kč za závodníka

Velitel závodu: Jakub Mrákava

Hlavní rozhodčí: Iva Podlahová

Časový harmonogram:
8:30 -   8:55 Příjezd a prezence, porada rozhodčích
9:00 -   9:15 Nástup, slavnostní zahájení soutěže
9:30 - 10:00 Instruktáž k soutěži a tréninky

10:00 Start prvního závodníka
14:00 Předpokládané vyhlášení výsledků

Kategorie: jednotlivci, rozdělení je dle pohlaví chlapci, děvčata
Mini (4 - 6 let)
Mladší žáci (7 – 11 let)
Starší žáci (12 – 14 let)
Dorost (15 – 17 let)

Přihlášky: přihlášení přes odkaz: http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/155
Přihlášení je možné od 29. 9. 2022 od 12:00 do 10. 10. 2022 do 18:00

Podmínky účasti: Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci s řádně podanou
přihláškou a splňující všechny předepsané podmínky (výstroj). Závodník musí být
zdravotně způsobilý k účasti na soutěži. U prezence nutné odevzdat souhlas zákonného
zástupce.

http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/155


Technické prostředky: osobní výstroj si zajistí každý závodník sám, technické
prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel.

Vybavení soutěžících: sportovní oděv - dlouhý rukáv a dlouhé kalhoty
● Kategorie mini a mladší: Batoh se zátěží, opasek, přilba, sportovní obuv
● Kategorie starší: batoh se zátěží, opasek, přilba, sportovní obuv, pracovní rukavice
● Kategorie dorost: batoh se zátěží, zásahový kabát, zásahová přilba, sportovní obuv,

pracovní rukavice

Jsou zakázány tretry a kopačky. Pracovní rukavice, zásahový kabát a zásahovou přilbu
dodá pořadatel nebo lze použít i vlastní. Batoh se zátěží dodá pořadatel, váha zátěže
v batohu je úměrná věku a kategorii. Pozn.: přilba musí mít pevný stavitelný
podbradník, nikoli pouhá gumička.

Start: 1) Příprava  -  závodník bude v předepsané výstroji a výzbroji připraven 2
minuty před svým startem v prostoru startu

2) Start - startér zkontroluje připravenost závodníka a odstartuje ho výstřelem
ze startovací pistole, popř. jiným signálem.

Hodnocení: Vyhodnocení jednotlivců proběhne v každé kategorii dle výsledných časů,
vyhrává závodník s nejnižším časem. Výsledný čas se skládá z dosaženého času
závodníka na trati a trestných minut.

Popis tratě a jednotlivých úseků: trať částečně travnatá a dlažba, rovina, poté mírný
kopec a schodiště, přesný popis tratě proběhne na instruktáži

1. úsek: bariéra - 70 cm pro kategorii mini a mladší žáci, 150 cm pro kategorii
starší žáci a dorost, v případě nepřekonání překážky lze po třetím pokusu použít
připravený žebřík

2. úsek: Hammer box - pro kategorii mini 1 kg kladivo deset úderů (5 nahoru a 5
dolů) , mladší žáci 3 kg kladivo, starší a dorost 6 kg kladivo dvacet úderů

3. úsek: překlopení pneumatiky - váha pneumatiky je úměrná věku a kategorii
4. úsek: figurína - pro kategorii mini plyšový medvěd, mladší žáci 10 kg, pro

kategorii starší dívky 20 kg, starší žáci a dorostenky 30 kg, dorostenci 50 kg
5. úsek: přenos kanystrů - pro kategorii mini 2 x 3 l, mladší žáci 2 x 5 l, starší a

dorost 2 x 10 l
6. úsek: motání hadice
7. úsek: výběh do kopce

Detailní popis tratě a jednotlivých úseků bude ještě upřesněn.

Další pravidla:
Rozlosování startovního pořadí provede velitel soutěže a hlavní rozhodčí ve
stanoveném čase po uzavření přihlášek.



Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení
jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže.
Závod se běží kontinuálně, tzn., odstartuje první závodník, ten doběhne do cíle a
startuje druhý závodník.
Závod je měřen elektronickou časomírou s přesností na 1/100 sekundy, popřípadě 2
elektronickými stopkami.
Každý závodník má jeden pokus.
Závodník musí trať absolvovat vymezeným prostorem a v předepsaném sledu
disciplín.
Závodník má právo mít po celou dobu průběhu jeho pokusu u sebe takzvaného
vodícího – zpravidla to bývá vedoucí, který po celou dobu jeho pokusu má právo
závodníka takzvaně vést, ústně radit. Nesmí ovšem jakkoliv pomoct fyzicky (např.
nesmí pomáhat přenášet kanystr, táhnou figurínu atd.). Tento vodič je znatelně označen
a na startu mu bude poskytnuta reflexní vesta.
Rozhodčí může v průběhu pokusu upozornit závodníka na chybně provedený úkon, a
ten si jej může opravit.
Pokus je ukončen sepnutím cílového zařízení časomíry (hříbkový spínač) samotným
závodníkem.
Všechny zátěže vyzkoušeli mladí hasiči ve všech kategoriích.
Písemný protest podává pouze vedoucí/trenér závodníka a to k hlavnímu rozhodčímu
soutěže do 10 minut od ukončení pokusu svého závodníka, kauce činí 500 Kč (splatná
při podávání protestu).
Situace, které neupravují tyto propozice, se úměrně řídí dle rozhodnutí hlavního
rozhodčího.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu a další případné
změny. Další nejasnosti budou vysvětleny při instruktáži závodníků na trati, případně
rozhodne o provedení hlavní rozhodčí.

Diskvalifikace: nesportovní chování
pomoc druhé osoby
nedokončení závodu s předepsanou výstrojí
nesplnění/nepřekonání disciplíny/překážky
neuposlechnutí pokynu rozhodčího

V případě dotazů nebo s problémy s přihlášením se obraťte na Máju Marákovou, 731
95 25 25, mladihasicimnv@gmail.com.
_____________________________________________________________________

Jakub Mrákava
Starosta SDH Moravská Nová Ves

Iva Podlahová
Hlavní rozhodčí

mailto:mladihasicimnv@gmail.com

