
PROPOZICE ZÁVODU  
NEJRYCHLEJI OBLEČENÝ HASIČ 

               

Závodník  
Podpisem přihlášky bere na svoji zodpovědnost bezpečnost při soutěži

Dále souhlasí s pořizováním foto a video materiálu během konání soutěže. 

Závodník potvrzuje že se cítí zdráv a nemá žádný zdravotní a fyzicky problém.

Závodní podpisem potvrzuje, že respektuje pravidla pořadatelem bude se jimi řídit. 


Pořadatel 
Pořadatel si vyhrazuje právo na diskvalifikaci závodníky, po odsouhlasení všech 
rozhodčích soutěže a to z důvodu, neslušného chování, podvádění, 
neuposlechnutí rozhodčího a hlavního vedoucí soutěže, také při nadměrné 
intoxikaci alkoholem kde není závodních schopný stát na vlastních nohou. 

Během soutěže je povoleno pití alkoholických nápojů. ( s “MÍROU” )


Závodní kola 
1. KVALIFIKACE 
Zde se každý závodník zúčastní 1. povinného a druhého dobrovolného pokusu, 
jeho výslední čas (ten rychlejší) bude určovat postavení v druhém kole ( FINÁLOVÝ 
PAVOUK )

Ty závodníci, kteří se nedostanou do finálového pavouka se můžou zúčastnit 
pavouka útěchy 

Do finálového pavouka postupuje 60% původních závodníků. 


2. FINÁLOVÝ PAVOUK 
60% závodníků, budou podle výsledných časů, rozřazeny do pavouka, zde bude 
závodit proti svému soupeři v jednom závodním pokusu, do dalšího kola postupuje 
pouze rychlejší a poražený končí v soutěži. Jeho konečné místo určí čas z 
finálového pavouka


3. SUPER FINÁLE  
Před začátkem finále bude drobná pauza a postavení FINÁLOVÉ plochy pro 
poslechních 8 nejrychlejších závodníků. 


Potřebné vybavení  
Výjezdová obuv- musí být se zipem, popřípadě tkaničky, 

v závodě nebudou povoleny ( holiny, půllitry). 

Obuv bude čistá, jinak bude možná soutěžit. 


Výjezdové oblečení - třívrstvý kabát a kalhoty, kabát s funkčním zipem v plném 
rozsahu, na rukávech kabátu oba palčáky, funkční suchý zip a límec. Kalhoty 



funkční dle typu výrobce + kšandy. Oblečení bude čisté a vyprané aby nesmrdělo 
po požáru. 


Výjezdová přilba - typ dle vlastní JPO, která splňuje aktuální požadavky k 
akceschopnosti. Přilba bude čistá, před pokusem bude na přilbě rozepnutý 
podbradník


Zásahová kulka- typ dle vlastní JPO, která je určená do požáru a splňuje moderní 
požadavky kukly. 


Zásahové rukavice - nebudou možné technice rukavice, pouze težké výjezdové 
rukavice, ty musí odpovídat dané velikosti ruky závodníka. Rukavice budou čisté a 
vyprané. Na tento bod bude brát velký zřetel. 


Popis závodu 

Závodník se dostaví na předem vyznačené startovní pole. Zde si na pokyn 
rozhodčího připraví na zem své osobní vybavení k závodu. Na tuto přípravu bude 
od pokynu rozhodčího jedna minuta

Po přípravě a odsouhlasení rozhodčího zdali je vybavení dle pravidel se přejde o 
odstartovaní pokusu. Rozhodčí startuje závod na pokyn ( ZÁVODNÍCÍ, PŘIPRAVTE 
SE, START ). Poté se má soutěžící za úkol ustrojit do připravené výstroje, během 
toho nesmí vybočit z jeho přiděleného prostoru. Ukončení pokusu závodník ukončí  
stiskem tlačítka časomíry vedle závodníka. Poté závodník čeká na kontrolu 
rozhodčího a na jeho pokyn se poté může odstrojit. To jakým způsobem se 
závodník bude strojit, vysvětlí rozhodčí nebo se závodník dočte v pravidlech 
soutěže. 


Jak bude na konci hasič oblečený. 


Boty na každé noze jednu, práva na pravé noze a levá na levé,  zapnuté nebo 
uvázané ve celé délce zipu. U bot HAIX HERO budou tkaničky utažené a klik na 
tkaničky bude zajištěný. Možno se dotázat u rozhodčího před startem.


Kalhoty budou přes boty, kšandy na ramenou, nevadí když bude přetočená. Na 
každém rameni jedna. Kalhoty jsou taktéž zapnuty jak mají být.


Kabát bude zapnutý zipem až nahoru, límec zapnutý přes krk, na palcích budou 
palečníky, a kryt zipu taktéž zapnutý po celé délce. Nelze před startem mít předem 
zapnutý kabát. 


Kukla, nasazena na hlavě, musí z něj být zřetelný celý obličej jako kdyby hasič šel 
do ohně s ochrannou maskou. Kukla je na krku pod kabátem. Po ukončení závodu 
musí kulka správně lícovat obličej. 




Přilba bude sedět na hlavě se zapnutým řemínkem, podbradník nebude před 
startem zapnutý. U přileb bez možnost rozepnutí podbradníku nebude možnost 
startovat s touto přilbou.  


Maska - na prvním ročníku NEBUDE ještě DT součástí závodu.


Rukavice, na každé ruce jedna a ta správná. Nesmí být v rukavice dva prsty na 
pozici jednoho. Po ukončení budou všechny prsty řádně zastrčené v rukavici. 
Rukavice musí odpovídat správné velikosti ruky závodníka. 


Dýchací technika .  Na prvním ročníku ještě NEBUDE dýchací přístroj. 


Příprava před startem 

Kalhoty mohou být nasezeny na botech, nesmí být zapnuté

Boty nesmí být předem zapnuté, ani částečně. 

Rukavice můžou být připnuté karabinou ke kabátu, také mohou být volně položené 
na zemi. 

Kabát musí být rozepnutý

Přilba bude mít rozepnutý podbradník. Podbradník se bude začínat až bude přilba 
nasazená na hlavě. 


Celý pokud s popisem pravidel a možných chyb bude zveřejněný na YOUTUBE s 
odkazem v propozicích a s odkazem v emailu. 


VÍCE O SOUTĚŽI A PRAVIDELNECH BUDE VYSVĚTLĚNO BĚHEM NÁSTUPU 
PŘED ZÁVODEM.


PROTESTY BĚHEM SOUTĚŽE MOHOU BÝT SLOVĚ NA HLAVNÍHO 
ROZHODČÍHO SOUTĚŽE ZA PODMÍNEK  
( NEUZNÁNÍ PROTESTU = VYŘAZENÍ ZÁVODNÍKA ZE ZÁVODU ) 

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat a zeptat se. 

Závodit mohou i mladší 18-ti let ale budou zařazeny do kategorie dospělých, Zde 
je trochu problém s velikostmi obleků pro mladé menší účastníky. 

Kategorie budou dvě - do 39 let a nad 40let  

VOJTĚCH KRÁL  
Hlavní rozhodčí a pořadatel. 

Tel: 606 309 740

vojtakral96@gmail.com


  
!!! PŘIHLÁSIT ZÁVODNÍKA PROSÍM NA EMIAL NEBO SMS !!!

mailto:vojtakral96@gmail.com

