
SDH Velký Ořechov Vás zve 
na čtvrtý ročník hasičského silového víceboje

Toughest Firefighter Alive (nejtvrdší hasič přežije)

KDE:  Velký Ořechov (víceúčelové hřiště před požární zbrojnicí)

KDY: 14.dubna 2013 (neděle) od 11:00

KDO: Zúčastnit se mohou zdravotně způsobilí a odborně způsobilí    
 členové HZS, HZSP, JSDHO, JSDHP

KATEGORIE: Bez rozdílu věku
  A. S aktivním dýchacím přístrojem
  B. S dýchacím přístrojem jako zátěží (zajišťuje pořadatel)

TRAŤ: • libovolným způsobem rozvinutí  dvou B proudů 
  (2 x 2 hadice B75), které se odloží na vyznačenou metu
 • výstup do druhého patra budovy s dvěma hadicemi   
  C52, odložení na vyznačeném místě
 • 60 úderů do hammerboxu (30 do spodní a 30 
  do horní části konstrukce)
 • překonání 2m bariéry, libovolným způsobem 
  bez použití stojek a dopomoci
 • vystoupení na lešení po žebříku, vytažení 20kg závaží, 
  sestoupení z lešení bez seskoku
 • překonání okna
 • přemístění závaží údery palice na kolejnici 
 • transport 80kg figuríny do cíle pomocí Rautekova úchopu 
  (případně jiným humánním způsobem)

Více informací najdete v propozicích závodu na:

www.gogoteam.eu



Propozice

Časový harmonogram: 10:00 – 11:00 prezentace závodníků
 11:00 –  11:15 nástup, seznámení s tratí  
 11:15   start závodu
 Vyhodnocení max. 15 minut po skončení závodu

Startovné: 100Kč / závodník (platí se při prezenci, v ceně občerstvení)

Přihlášky: Nejpozději do 5. dubna 2013 
 
 Zasílejte emailem na adresu: prez@centrum.cz, nebo telefonicky 
 na čísle: 777 364 153

 Do přihlášky je nutno uvést jméno, příjmení, organizaci za kterou závodník  
 startuje, kategorii a datum narození!

Výstroj a výzbroj: Triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový  
 oblek včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče, zásahové 
 rukavice, zásahová obuv, hasičský pás s karabinou, kompletní izolační  
 vzduchový dýchací přístroj (kategorie A)

Diskvalifikace: • za nesplnění jednotlivých disciplín
 • při sundání jakékoliv části výstroje nebo masky DP v průběhu závodu
 • v případě, že soutěžící nedokončí závod do 10 minut

Penalizace: 10 sekund za každý případ
 • úmyslné odhození hadic, palice, figuríny
 • neodložení hadic na vyznačenou metu
 • tahání lana přes konstrukci
 • seskočení ze žebříku
 • nedodržení vyznačené trati (neoběhnutí kužele apod.)
 • nehumánní transport figuríny
 • pád s figurínou

Měření: Bude prováděno elektronickou časomírou se startem na výstřel z pistole

Odpovědnost: Závodník podpisem při prezenci potvrdí zdravotní, fyzickou i odbornou  
 způsobilost k podmínkám a náročnosti závodu 

 Organizátor se zříká veškeré odpovědnosti v případě vzniklého úrazu,  
 zdravotní, materiální či jiné újmy

Pořadatel si vyhrazuje právo změny trati.


