Propozice 1. ročníku poháru starosty KSH Jihočeského kraje závodu
v disciplínách TFA dobrovolných hasičů v Protivíně
Pořadatel: SDH Protivín ve spolupráci s OSH Písek
Pod záštitou : starosty města Protivína Jaromíra Hlaváče a starosty OSH Písek Ing. Jiřího Heinricha
Sobota dne 26. srpna 2017
Místo konání: Protivín areál hokejbalového stadionu -Sokolovna
1. Účast: závod je určen pro řádné členy SH ČMS, muže, kteří nejsou příslušníky HZS ČR nebo
zaměstnanci HZS podniku.
Soutěž bude provedena dle směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže schválené VV
SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 a dodatku č. 1. ze dne 13. 6. 2013 a dle
pravidel TFA, upravené těmito propozicemi soutěže.
2. Vedení soutěže:
Velitel soutěže:
Tajemník soutěže:
Vedoucí organizační skupiny.
Vedoucí technické skupiny:
Technická četa:
Vedoucí vyhodnocovací skupiny :

Petr Novák
Jan Jelínek
Stanislav Dlesk
Ing. Josef Kolář
SDH Protivín
Jaroslav Babák

3. Sbor rozhodčích, vč. startéra a časoměřičů zajistí pořadatel.
4. Všeobecná ustanovení:
Podání přihlášek – Přihlašovatelé (SDH) zašlou řádně vyplněné a potvrzené přihlášky na
adresu: jelinek@muprotivin.cz , kontaktní osoba Jan Jelínek , tel.: 724 181 308, nejpozději do
25. 8. 2017 do 13.00 hod.. Startovní listina bude seřazena dle došlých přihlášek.
Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za zdravotní stav přihlášeného
závodníka obecně odpovídá přihlašující SDH. Za posouzení svého aktuálního stavu a
schopnosti absolvovat soutěž odpovídá každý soutěžící. Při prezentaci se soutěžící prokáže
platným průkazem SH ČMS, u členů JSDH i zdravotní prohlídkou.
Do soutěže nastupuje každý na vlastní riziko, v případě jakékoli zdravotní indispozice
doporučuje pořadatel předem konzultaci s lékařem.
Prezence:

08.00 – 08.45 hod. v místě konání závodu
08.50 – 09.15 hod. instruktáž se závodníky a doprovodem

Zahájení soutěže:

09.30 hod. nástup soutěžících, zahájení

Zdravotní zajištění zabezpečí pořadatel.

Výstroj a výzbroj si zajišťuje soutěžící:
- Triko, nebo spodní prádlo s krátkým či dlouhým rukávem
- Třívrstvý ochranný oděv pro hasiče vč. odnímatelných vrstev
- Zásahová přilba pro hasiče
- Zásahové rukavice (mohou být i pro techn. zásahy)
- Opasek s karabinou
Technické prostředky, vč. DT (jen jako zátěž) zabezpečuje pořadatel.
Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji
dostaví do stanoveného prostoru ke kontrole. Rozhodčí – startér provedou předstartovní
kontrolu.
Discipliny: Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem zapnutým do horní
úrovně, s prac. polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zás. rukavicemi a IDP bez
masky.
1.Úsek: Od startovací čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k připravené CAS, k ní na výtlačná
hrdla připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B, propojí hadice, připojí proudnice a celé vedení
rozvine na 60m, kde proudnice odloží na metu ( neodhodí je nutný zřetelný dotyk ruky s metou).
Poté se přesune na trať, kde smotá 2 hadice ,,B“ položené vedle sebe, každou zvlášť do kotouče
půlspojkou dovnitř a uloží je do připravené přepravky. Plynule pokračuje na
2.Úsek: Soutěžící doběhne k hamer-boxu, a palicí provede 60 úderů do konstrukce (nahoru a dolů),
palici odloží (neodhodí) na určené místo, běží k připraveným stolům nebo tunelu, kde uchopí barel a
pronese ho pod stoly nebo tunelem, oběhne 5m vzdálený kužel a vrací stejnou trasou barel na své
místo. Doběhne k figuríně ( nebo pneumatice) a přemístí ji kolem kuželu na stanovené místo. Běží
k 2. metrové bariéře, kterou překoná a pokračuje na
3.Úsek: , kde uchopí dva přejezdové plastové můstky , oběhne metu a vrátí můstky zpět, dále
převrací pneu až na určené místo a běží k motorové stříkačce , kde připojí proudnici. Východem
v mantinelu opouští hokejbalové hřiště a běží do závěrečného
4.Úseku: kde vystoupá po schodech do 3. nadzemního podlaží budovy, kde je cíl.
Penalizace: Důvodem k postihu 10. trestnými sekundami je nedostatečné napojení a spojení hadic,
odhození proudnic, odhození palice, odhození barelu, minutí kuželu, nedocvaknutí nebo
upadnutí proudnice od stříkačky. Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je nesplnění disciplíny
dle propozic, odložení výzbroje a výstroje, nedodržení trasy, neuposlechnutí rozhodčího,
prohazování barelu v tunelu.
Různé: Měření času bude prováděno časomírou nebo ručně (troje stopky, platí prostřední čas),
soutěžící mohou na nástup v PSII vč. čepice, nebo v zásahovém oděvu i bez kabátu.
Parkování bude zajištěno v místě soutěže.
Občerstvení pro účastníky závodu zajišťuje pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo operativních změn, vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.
Příloha č.1: přihláška do závodu
Ing.Jiří Heinrich v.r.

Mgr.Jiří Žižka v.r.

Jan Jelínek v.r.

starosta OSH ČMS Písek

starosta KSH ČMS Jč.kraje

starosta SDH Protivín

Příloha č. 1

Přihláška do závodu TFA dobrovolných hasičů
SDH………………………………………………………………
Přihlašuje svého člena¨

Jméno a příjmení soutěžícího

datum narození

telefon

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………………………………….

Přihlašovatel stvrzuje, že uvedení závodníci nejsou příslušníci HZS ČR, ani zaměstnanci HZS podniku,
splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v propozicích závodu.

Razítko a podpis SDH

e-mail přihlašovatele

………………………………………..

…………………………………………..

