Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou
Vás
srdečně zve na 4. ročník soutěže:

„Železný hasič“
Velká nad Veličkou
která je součástí Moravské ligy TFA

KDY: v neděli 5. 6. 2021 v 9:30
KDE: ve Velké nad Veličkou na náměstí

KATEGORIE:

Muži do 35let
Muži nad 35let
Ženy
Dorostenci 14 - 17let
Dorostenky 14 - 17let

Startovné: 250 kč (dorost 200 Kč)

Přihlásit se můžete na: http://pozarnisport.hasicovo.cz/
konec přihlašování 5.6.2021. Více informací naší FACEBOOKOVÉ události
nebo na telefonu: 792 200 650
Harmonogram:
•
•
•
•
•

8:00 – 9:00 příjezd soutěžících
8:00 – 9:30 registrace (BUDE UPŘESNĚNO)
9:00 nástup
9:10 – 9:20 prohlídka trati
9:30 start prvního závodníka

!!!!!!! POZOR PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ !!!!!!!
Pokud jste mladší 18 let, tak můžete jít za dorost, ale pokud chcete sbírat body
do Moravské ligy, tak se musíte přihlásit do starší kategorie (Muži do 35 let
nebo ženy), jinak se Vám body počítat nebudou.

DISCIPLÍNY: Muži a dorostenci
1. Zapojení 2 kusů „B“ hadic na PS12 a následné roztažení těchto hadic na
vzdálenost 40 m
2. Motání „B“ hadic: Muži: 2 kusy, chlapci: 1 kus
3. Hammer box: 60 (30 a 30) úderů muži, 40 (20 a 20) úderů chlapci
4. Tunel: 3m
5. Figurína: muži (2x30m), chlapci (2x15m)
6. 2m bariéra: muži 3x pokusy poté mohou použít žebřík, chlapci 1 pokus
poté mohou použít žebřík, (žebřík ve vzdálenosti 5m od bariéry)
7. Přeprava závaží na 20m: muži 2x20kg, chlapci 2x10kg
8. Pneumatika: muži 4 tam, 4 zpět, chlapci 2 tam, 2 zpět
9. Zapojení proudnice na hydrant

DISCIPLÍNY: Ženy a dorostenkyně
1. Zapojení 1 kusu „B“ hadice/“C“ hadice (dorost) na PS12 a následné
roztažení této hadice na vzdálenost 40 m
2. Motání 1 kusu „B“ hadice
3. Hammer box: 30 (15 a 15) úderů ženy, 20 (10 a 10) úderů dívky
4. Tunel: 3m
5. Figurína: ženy (2x10m), dívky (2x5m)
6. 2m bariéra: hned na první pokus možnost použít žebřík. (žebřík ve
vzdálenosti 5m od bariéry)
7. Přeprava závaží na 20m: ženy 2x10kg, dívky 2x5kg
8. Pneumatika: ženy 2 tam, 2 zpět, dívky 1 tam, 1 zpět
9. Zapojení proudnice na hydrant

PRUBĚH TRATI A PRAVIDLA:
1. START = Závodník po povelu rozhodčího přistoupí k čáře (která bude
na zemi označovat start) a sám si odstartuje časomíru stlačením tlačítka
„START“. Současně však rozhodčí budou stopovat čas pomocí stopek
pro kontrolu, nebo kdyby došlo k chybě časomíry.
2. Soutěžící přistoupí k PS12, kde zapojí 2 kusy „B“ hadic, poté uchopí
proudnice připravené na čáře a tyto hadice (předem nachystané 4 B
hadice) roztáhne na délku 30 metrů, kde je odloží půlspojkami za
vyznačenou čáru. Tyto proudnice může od kolenou dolů pouštět.
3. Soutěžící přistupuje ke dvěma kusům „B“ hadic, které jsou rozvinuté
vedle sebe se vzdáleností 0,5m. Soutěžící přistoupí k těmto hadicím a
obě dvě smotá na zemi. Po smotání je odloží do připraveného boxu,
nesmí nic trčet.
4. Soutěžící přistoupí k Hammer boxu, kde uchopí kladivo, které bude
vedle Hammer boxu přichystáno a provede disciplínu (muži 30 úderů
nahoru a 30 dolů, ženy 10 úderů nahoru a 10 dolů). Soutěžící nemá
povoleno mít v Hammer boxu nohu. Počet úderů bude počítat osoba,
která bude u Hammer boxu dohlížet na správné provedení. Po splnění
počtu úderů bude soutěžící „plácnut“ po ramenu jakož to signál, že má
disciplínu splněnou. Po ukončení disciplíny zanechá soutěžící kladivo
uvnitř Hammer boxu.
5. Soutěžící přistoupí k 3 metrovému tunelu, který proleze.
6. Soutěžící přistoupí k figuríně, a humánně ji přemístí (uchopí figurínu
v podpaží a chůzí vzad ji) na požadovanou vzdálenost muži (2x20m),
ženy (2x5m)).
7. Soutěžící přistoupí k 2m bariéře: muži 3 pokusy poté mohou použít
žebřík, ženy 1 pokus poté mohou použít žebřík, (žebřík ve vzdálenosti
5m od bariéry) Za pokus se počítá odstoupení od bariéry a její následný
dotyk .(viz. při prohlídce trati)
8. Soutěžící přistoupí k závaží, uchopí jej do rukou a přemístí jej na
vyžadované (vyznačené) místo. Vzdálenost 20m: muži 2x20kg, ženy
2x10kg
9. Soutěžící přistoupí k pneumatice, kterou bude převracet. Pneumatika:
muži 4 tam, 4 zpět, ženy 1tam, 1 zpět
10. Soutěžící přistoupí k hydrantu, na který připojí proudnici. Tato
proudnice se bude nacházet 1 metr před hydrantem.
11. Soutěžící přibíhá do cíle, kde si opět sám zastavuje časomíru stlačením
tlačítka „CÍL“.

Pravidla účasti:
Soutěže se může účastnit osoba starší 14 let. Každý závodník soutěží na vlastní
nebezpečí! Závodník může soutěžit v jednom závodě pouze v jedné kategorii.
Každý závodním musí být připraven ve výstroji již po startu závodníka před
ním. Soutěžící poběží s dýchacím přístrojem na zádech, tento DP dodá
pořadatel.

Výstroj:
Muži do 35let / Muži nad 35let:
•
•
•
•
•

třívrstvý zásahový oblek (kabát, kalhoty)
zásahové boty
zásahové rukavice nebo pro technický zásah
zásahová přilba
dýchací přístroj (dodá pořadatel / ML TFA)

Ženy:
•
•
•
•
•

třívrstvý zásahový oblek (kabát, kalhoty)
boty - tenisky
zásahové rukavice nebo pro technický zásah
zásahová přilba
dýchací přístroj (dodá pořadatel / ML TFA)

Dorost:
•
•
•
•
•

třívrstvý zásahový kabát– bude možné zapůjčit na místě
boty - tenisky
pracovní rukavice
zásahová přilba – bude možné zapůjčit na místě
batoh se závažím (dodá pořadatel)

Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu.!!!

