PROPOZICE
5. ročníku soutěže TFA Knínický železný hasič
30. října 2021
Pořádající organizace

Sbor dobrovolných hasičů Knínice

Vedení soutěže

velitel soutěže:
hlavní rozhodčí:
rozhodčí dráhy:

Pavel Štěpán
Viliam Klein
Jiří Jakubec
Petr Štěpán

tech. zabezpečení:

členové SDH Knínice

zdravotnický dohled: Pavla Truhlářová
Datum

30. 10. 2021

Místo konání soutěže

Prostor před hasičskou zbrojnicí v Knínicích (okres Jihlava)

Časový harmonogram

prezence
nástup
seznámení s dráhou
zahájení soutěže:

Podání přihlášek

e-mailem na adresu: sdhkninice@email.cz
nebo písemně na místě

8:30 – 09:30
9:30
9:40
10:00

Celkový počet startujících je z kapacitních důvodů omezen na celkem 60 závodníků!
Upozorňujeme, že na soutěži bude nutné dodržovat aktuální nařízení KHS kraje Vysočina !!!

Startovné

150 Kč

Ceny

Prvních 5 v každé kategorii poháry
Diplomy, věcné ceny od sponzorů soutěže

!!! Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí !!!
Případné dotazy na tel. +420 606 669 493 nebo emailu: sdhkninice@email.cz
Soutěžícím bude k dispozici vyhřívaná šatna, WC a sprchy.
Na soutěži bude pořízen videozáznam, který bude online promítán v sále obecního domu, kde
bude připraveno bohaté občerstvení.

Soutěž je pojatá jako simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití
dýchacího přístroje jako zátěž.
Výstroj:

Muži:
obuv pro hasiče (holeňová zásahová obuv – ne kanady)
zásahový oblek třívrstvý
ochranné rukavice proti mechanickým rizikům nebo zásahové rukavice
zásahová přilba
dýchací přístroj jako zátěž - dodá pořadatel
Ženy:
obuv pro hasiče (holeňová zásahová obuv – ne kanady)
zásahový oblek třívrstvý
ochranné rukavice proti mechanickým rizikům nebo zásahové rukavice
zásahová přilba
dýchací přístroj jako zátěž - dodá pořadatel

Hodnocení:
Soutěž je určena pro příslušníky HZS, HZSp a pro členy JSDHO, SDH, JSDH podniku.
Kategorie:

Muži do 30ti let
Muži 30-40 let
Muži nad 40 let
Ženy

Kategorii vyznačte do přihlášky.
V případě menšího počtu závodníků bude vyhlášena ještě kategorie čtyřčlenných štafet.

V soutěži je výsledkem soutěžícího celkový dosažený čas upravený o udělené trestné sekundy.
Každý soutěžící má k dispozici jeden pokus.

Trať soutěže:
START
- Soutěžící vybíhá na výstřel startéra a začíná se počítat čas soutěžního pokusu.
Natažení vodního vedení
- Soutěžící natáhne připravené vedení 2 x 2B s proudnicí na vzdálenost 35 m, odloží
proudnice na podložku.
Proudnice odložit na zem – ne odhodit!
Překonání bariéry
- Soutěžící na úseku překonává bariéru, výška 2 m bez pomoci konstrukce bariéry.
Práce s kladivem
- Soutěžící uchopí 8 kg palici a v tzv. hammer boxu provede celkem 60 úderů do spodní a
horní hranice (30+30). Po ukončení soutěžící odloží palici mimo Hammer box. Kategorie
ženy provedou 30 úderů (15+15).
Palici odložit na zem – ne odhodit!
Věž
-

Soutěžící provede výstup na plošinu lešení. Provede vytažení 2x hadice B, ručkováním
pomocí lana a uložení závaží na podlážku lešení
Kategorie ženy 1x hadice B.
Je zakázáno tažení lana přes konstrukci zábradlí!

Smotání hadice B
- Soutěžící smotá rozvinutou hadici B, do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží ji do boxu tak,
aby z něj žádnou částí nepřečnívaly půdorys boxu.
Přemístění barelů
- Soutěžící uchopí 2 barely s 25 l vody a přenese je do stanovené vzdálenosti, kde je položí
na podložku, na které musí zůstat stát. Kategorie ženy přenesou 2 barely s 10 l vody.
Není povoleno barely odhodit.
Přemístění figuríny
- Soutěžící uchopí figurínu hmotnosti cca 80 kg obouruč zezadu (Raitekův úchop) a přemístí
ji koridorem do stanovené vzdálenosti, kde ji položí na vyznačené místo.
Není povoleno tahat figurínu za oděv, hlavu nebo končetiny, neodhazovat.
Po položení figuríny závodník pokračuje do cíle.
CÍL
-

Soutěžící stiskne tlačítko časomíry a zastaví tím čas soutěžního pokusu.

Mapa trati soutěže:

Trestné body (1 trestný bod = 1 vteřina)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

za neroztáhnutí hadicového vedení na metu
za odhození proudnice (za každou proudnici)
za nepřekonání bariéry (po neúspěšných pokusech)
za úmyslné nepřekonání bariéry
za neprovedení 60ti (30ti) úderů
za odhození palice
za vytažení závaží lanem bez použití ručkování
za nepřemístění barelu
za nepovolený způsob přemístění nebo odložení figuríny
za nepřemístění figuríny
nesportovní chování

+ 30 tr. bodů
+ 30 tr. bodů
+ 60 tr. bodů
diskvalifikace
diskvalifikace
+ 30 tr. bodů
+ 30 tr. bodů
diskvalifikace
+ 30 tr. bodů
diskvalifikace
diskvalifikace

Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány hlavnímu rozhodčímu do
15 minut od uskutečnění se sporného děje nebo zjištění sporné okolnosti. Protesty podává
zásadně soutěžící, kterého se poškození týká. Při podání protestu je složena kauce ve výši 500,Kč, k rukám hlavního rozhodčího. Sporný děj posuzuje komise ve složení hlavní rozhodčí a
rozhodčí drah. Pokud nebude protest uznán, propadá kauce pořadateli.

Přihláška
do soutěže v disciplínách TFA
„

Knínický železný hasič“
konané dne 30.10.2021

………………………………………………………………………………………….
název přihlašující organizace

seznam soutěžících
Jméno a příjmení

Datum
narození

Kategorie

Podpis

Poznámka
(např. okres)

Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů pořadateli soutěže na
dobu nezbytnou pro provedení soutěže a pro vyhodnocení soutěže.
Přihláškou do soutěže dále soutěžící svým podpisem potvrzuje svoji zdravotní způsobilost
k výkonu soutěže a stvrzuje, že startuje na vlastní nebezpečí.
V souladu s ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku souhlasím, aby
fotografie a videozáznam z této soutěže byly použity k prezentaci této soutěže a pořadatele
v médiích a na internetu. V případě nesouhlasu nevyplňujte poslední část přihlášky.
V …………………………… dne …………………………..

………………………….………………………………………
Podpis a razítko vysílající organizace

