
SDH Voděrady

SDH Voděrad a SDH Vojenic (okr. RK) si Vás dovolují pozvat na soutěž v disciplínách TFA
(soutěž je pořádána za podpory Obce Voděrady a OSH RK)

VRŠÁCKÝ ŽELEZNÝ HASIČ
„Zdolání Osičinské rozhledny“

Soutěž je určena jen pro zdravotně a fyzicky způsobilé členy SDH, JSDH obcí a podniků, příslušníky HZS krajů a
zaměstnance HZS podniků.

Datum a místo konání: 19. 8. 2017, „Osičinská“ rozhledna – Vojenice u Voděrad (okres„RK“)

Prezence závodníků: 9:00 – 9:30 hodin

Seznámení s disciplínami: 9:30 – 9:45 hodin

Začátek soutěže: 10:00 hodin

Startovné: 200 Kč

Občerstvení zajištěno: (v ceně startovného je zahrnuto občerstvení - jeden nápoj a jedna porce jídla)

Kategorie:

A.  Muži - třívrstvý zásahový oblek, zásahové boty, přilba, zásahové rukavice, dýchací přístroj

B.  Muži - jednovrstvý zásahový oblek, zásahové boty, přilba, zásahové rukavice, dýchací přístroj

C.  Ženy

První tři místa budou oceněna. Podmínka pro otevření kategorie je přihlášení min. 4 závodníků.

Maximální počet závodníků je 40!

Výstroj a výzbroj: Kat. A+B Muži

- Tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných
vrstev, nebo jednovrství zásahový oblek (dle kategorie), hasičská zásahová přilba,
zásahové rukavice, zásahová obuv, kompletní dýchací přístroj bez masky zajistí pořadatel
(Saturn S7) – pouze jako zátěž.

Výstroj a výzbroj: Kat. C - Ženy

- Tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kalhoty libovolné, horní díl hasičského obleku –
libovolný, (lezecká, sportovní, nebo zásahová přilba), rukavice libovolné, sportovní obuv,
kompletní dýchací přístroj bez masky zajistí pořadatel (Saturn S7) – pouze jako zátěž.



Popis trati- muži:

1) po startu závodník překoná 1,5 m bariéru
2) pomocí kladiva střídavě 30 úderů nahoru a 30 úderů dolů v hammerboxu. (10kg palice)
3) vyběhne rozhlednu do „prvního“ patra ochozu, kde sepne zvukovou signalizaci a seběhne

zpět po schodech dolů
4) smotá jednu hadici B (dětské B - 10m)
5) přemístí cca 80kg figurínu na určenou vzdálenost cca 10m.
6) překlopí traktorovou pneumatiku 3x tam a 3x zpět.
7) Poté si závodník sám v cíli zastaví čas.

Popis trati- ženy:

1) po startu závodník překoná 0,7 m bariéru
2) pomocí kladiva střídavě 15 úderů nahoru a 15 úderů dolů v hammerboxu. (8kg palice)
3) vyběhne rozhlednu do „prvního“ patra ochozu, kde sepne zvukovou signalizaci a seběhne

zpět po schodech dolů
4) smotá jednu hadici B (dětské B - 10m)
5) přemístí hasicí přístroj na určenou vzdálenost cca 10m.
6) překlopí pneumatiku od ávie (s diskem) 2x tam a 2x zpět.
7) Poté si závodník sám v cíli zastaví čas.

Podání přihlášek: zaslat e-mailem do 31. 7. 2017 na m.malenovsky@seznam.cz (v přihlášce jméno,
příjmení, datum narození, kategorie a název vysílající organizace), soutěží pouze osoby starší 18 let!

Upozornění:

!!! Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí - soutěž není pojištěna !!!

Pořadatel zajistí zdravotnický dohled. Dále si vyhrazuje právo na změnu a pořadí disciplín.

Startovní pořadí určí pořadatel.

Veškerou výstroj bude mít soutěžící vlastní, za stav a funkčnost je každý závodník zodpovědný!

Pořadatel nezodpovídá za zničení či poškození výstroje závodníka.

Diskvalifikace: nesportovní chování, odhození jakéhokoli prostředku k plnění disciplíny (kladivo..).
Svléknutí, nebo rozepnutí jakékoli součástí výstroje nebo výzbroje, nedokončení jakékoli disciplíny,
k nástupu na start bez předepsané výstroje a výzbroje, k opožděnému nástupu na start….
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