Beskydský železný hasič 2012
Propozice soutěže „O pohár starostky města Třince“
Velitel soutěže: ppor. Čmiel Jan
Dotazy k soutěži: nprap. Czeczotka Miroslav, email: miroslav.czeczotka@hzsmsk.cz,
tel.: 737 960 365, 950 721 011
Místo konání:


9. 6. 2012 v rámci dne IZS, Třinec ulice Lidická – prostor před Hypernovou (parkování
pro soutěžící zajištěno před kinem Kosmos)

Časový harmonogram soutěže:






do 9:00 registrace soutěžících
9:00 – 9:30 velitel soutěže seznámí soutěžící s tratí a předá pokyny k soutěži
9:30 nástup soutěžících (ústroj zásahový oděv, zásahová obuv a zásahová přilba)
9:45 start prvního soutěžícího (startuje se v opačném pořadí dle součtu výsledků z tří
nejlepších soutěží zahrnutých do poháru)
cca 11:45 vyhlášení výsledků (ústroj PS 2). Budou vyhlášeni tři nejlepší ze soutěže
„O pohár starostky města Třince“ a „Beskydský železný hasič 2012“

Pravidla soutěže:
Do soutěže „O pohár starostky města“ postoupí 15 nejlepších soutěžících po součtu tří
nejlepších výsledků z ostatních soutěží zahrnutých do poháru. O nominaci bude soutěžící
vyrozuměn emailem, popřípadě telefonicky do 5. 6. 2012 a potvrdí svou účast v soutěži.
Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat v určeném pořadí překážky na
trati (viz. dále uvedený popis trati a obrázek). Na každém stanovišti rozhodne rozhodčí
praporkem, zda byl pokus úspěšný. Čas se měří elektronickou časomírou a ručně. Celá trať
má pevný asfaltový povrch.
POZOR! Všichni soutěžící musí být fyzicky způsobilí. Soutěžící startují na vlastní nebezpečí!
Před soutěží podepíšou o tomto protokol.
Výzbroj a výstroj soutěžícího:
Kompletní zásahový oblek (kabát a kalhoty, včetně vnitřní vložky), tričko (musí být oblečeno
pod kabátem), zásahová přilba, zásahová obuv, rukavice, dýchací přístroj.
Dýchací přístroj bez automatiky – dodá pořadatel.

Popis tratě:
1. Po startu soutěžící napojí na hrdla CAS dvě B hadice a rozvine na vyznačenou
vzdálenost dva proudy B, každý složen z 2 hadic B zakončený proudnicí.
Proudnice odloží (ne odhodí!) do vyznačeného prostoru.
2. Soutěžící pokračuje k „hammerboxu“, kde provede 60 úderů 10 kilogramovým
kladivem. 30 do horní desky boxu a 30 do desky spodní. Rozhodčí nahlas
počítá údery a po dosažení 60 úderů dá znamení soutěžícímu plácnutím po
zádech, soutěžící odloží (ne odhodí!) kladivo na zem. Dle nových pravidel
nesmí být noha v „hammerboxu“.
3. Následuje překonání dvoumetrové bariéry libovolným způsoben. Pro
překonání bariéry se nesmí využít boční ocelová konstrukce překážky. Po
třetím neúspěšném pokusu bude soutěžící diskvalifikován.
4. Poté po žebříku vystoupí na plošinu lešení cca 2 m nad zemí a pomocí
pracovního lana vytáhne svázané 2 B hadice, které vyzvedne přes zábradlí
lešení a položí na plošinu. Soutěžící vytahuje hadice pouze rukama. Při
sestupování z lešení sestupuje po každé příčli.
5. Následuje schod. Soutěžící uchopí dva kanistry (2 x 20 kg) a provede 60
výstupů na schod, přičemž se obě nohy musí dotknout schodu a poté i země.
Rozhodčí nahlas počítá výstupy a při dosažení 60 výstupů dá znamení
soutěžícímu plácnutím po zádech. Soutěžící odloží (ne odhodí!) kanistry na
zem.
6. Soutěžící postoupí k figuríně, uchopí ji pod ramena a překoná určenou
vzdálenost, kde se otočí kolem značky a pokračuje zpět. Po celou dobu je
korigován v určeném směru rozhodčím a po dosažení značky dostane
soutěžící znamení plácnutím po zádech, soutěžící odloží figurínu na zem.
7. Cíl. Měření času je ukončeno poté, co soutěžící vypne časomíru zmáčknutím
tlačítka.

Vyhodnocení:
Bude provedeno do 30 minut po ukončení soutěže.
O umístění v soutěži „O pohár starostky města Třince“ rozhoduje dosažený čas.
Vítězem poháru „Beskydský železný hasič 2012“ se stává závodník, který dosáhne nejvyššího
počtu bodů z tří nejlepších umístění (max. 600 bodů) celého poháru (Hnojník, Bukovec,
Mosty u Jablunkova, Jablunkov a Třinec), přičemž soutěž v Třinci je hodnocena
dvojnásobnými body (tzn.: 1. místo - 300 bodů, 2. - 290, 3. - 280, 4. - 270, 5. - 264, 6. - 260,
7. - 256, 8. - 252, 9. - 248, 10. - 244, 11. - 240, 12. - 238, 13. - 236, 14. - 234, 15. - 232 bodů).
V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhoduje lepší umístění na soutěži v Třinci.

