PROPOZICE

Novoměstský železný hasič 2018
(soutěž je zařazena do „KRAJSKÉHO KOLA TFA 2018“)
Pořádající organizace:

Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě

Datum soutěže:

23. 6. 2018

Místo konání soutěže:

Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Vedení soutěže:
• velitel soutěže
• hlavní rozhodčí
• rozhodčí disciplín

Ing. Ondřej Novák, velitel SDH
Viliam Klein
SDH NMnM

Časový harmonogram:
•
•
•
•
•
Podání přihlášek:

prezence
12:00 - 12:30
seznámení s tratí
12:35 - 12:50 (viz instruktáž)
zahájení soutěže
13:00
ukončení soutěže cca 18:00
vyhlášení výsledků cca 18:30

písemně (PDF) na el. adresu: sdhnmnm@seznam.cz do 20.6.2018
Přihláška je součástí propozic (je možno použít také jednotnou
přihlášku Krajského kola TFA 2018).

Celkový počet závodníků je z kapacitních důvodů omezen na 50. V případě většího počtu
obdržených přihlášek budou do soutěže zařazeni závodníci, kteří doručili přihlášku dříve.
Startovné:

150 Kč/závodníka

Zdravotní služba:

zdravotník SDH NMnM

Možnost parkování:

běžné parkovací plochy na Vratislavově náměstí, popř.
parkoviště před a za Městským úřadem

Soutěž je pojata jako simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče bez použití
aktivního dýchacího přístroje.
!!! Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí !!!

Přihlášky a případné dotazy zasílejte na e-mail: sdhnmnm@seznam.cz
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Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit plnoletí členové SDH, příslušníci HZS
ČR i zaměstnanci HZS podniků z celé ČR.

Kategorie:
•
•
•
•

muži 18-29 let
muži 30-39 let
muži 40 a více let
ženy 18 a více let

Technické ustanovení: Izolační vzduchový dýchací přístroj bude jednotný pro všechny
závodníky. Přístroj dodá pořadatel a bude nesen pouze jako zátěž.
Měření času:

Elektronická časomíra. Souběžně bude měřeno ruční časomírou
(stopky) a pouze v případě poruchy hlavní elektronické časomíry bude
použita hodnota ručního měření.

Výstroj - zajišťuje si soutěžící:
• triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy
• třívrstvý zásahový oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev
• zásahová přilba pro hasiče
• zásahové rukavice pro hasiče (pracovní)
• zásahová obuv (ne kanady)
Instruktáž:

Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž
k provedení jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže. Instruktáž je
povinná pro všechny soutěžící. V rámci instruktáže stanoví dobu
startu, startovní intervaly mezi soutěžícími a případně upřesní další
pravidla.

Technické prostředky – zajistí pořadatel:
• 2× barel
• 1× kladivo + 1× hammer box stojatý
• 1× box na hadice + 1 hadice B 75 mm na svinutí
• 1× kladivo + 1× hammer box ležatý
• 1× tunel + 1× barel
• 1× lešení s plošinou nahoře pro vytažení zátěže
• 1× figurína cca 60-80 kg
• 4× hadice B 75 mm, 2× proudnice B
• 1× 2 m bariéra
Start:

Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem
ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou přilbou,
rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky.
Závodník se dostaví do prostoru startu ke kontrole výstroje minimálně
před startem předcházejícího soutěžícího.
Každý soutěžící má jeden pokus.
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Průběh závodu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hodnocení:

start
přenesení barelů 2× 25 kg
stojatý hammer box 80 úderů (ženy 40 úderů)
svinutí hadice B do boxu
ležatý hammer box
tunel + přesunutí barelu tunelem
lešení a vytažení závaží
(ženy lehčí)
(ženy lehčí)
přetažení figuríny
rozvinutí 2× 2 ks hadic B
bariéra
šroubování karabin 2 ks
cíl

V soutěži je výsledkem soutěžícího celkový dosažený čas navýšený
o udělené trestné body (1 trestný bod = 1 sekunda)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nedonesení barelu
odhození barelu
neprovedení stanoveného počtu úderů
odhození kladiva
nesmotání části hadice do boxu
(nesmí vyčnívat žádná část hadice z boxu)
nepřemístění závaží do konce
(ležatý hammer box)
neprolezení tunelu
nevytažení závaží na lešení
nepřemístění figuríny na dané místo
odhození figuríny
neroztažení hadic po určené místo
odhození proudnic
nezdolání bariéry
nedošroubování matky do konce
nesportovní chování

diskvalifikace
10 tr. bodů
diskvalifikace
10 tr. bodů
10 tr. bodů
diskvalifikace
diskvalifikace
diskvalifikace
diskvalifikace
10 tr. bodů
diskvalifikace
10 tr. bodů
diskvalifikace
diskvalifikace
diskvalifikace

Časový limit pro zdolání tratě je 6 min. Při překročení limitu může být hlavním rozhodčím
soutěžní pokus ukončen.
Protesty:

Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány
hlavnímu rozhodčímu do 15 minut od uskutečnění sporné okolnosti.
Protesty podává pouze závodník, který se cítí být poškozen. Poplatek
za každé podání protestu činí 300 Kč.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, změnu technického vybavení závodu, změnu
startovního pořadí, změnu časového harmonogramu či zrušení závodu bez náhrady.
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Orientační nákres soutěže v disciplínách TFA Nové Město na Moravě:

Kontakt na pořadatele:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
Školní 448
592 31 Nové Město na Moravě
www.sdh.nmnm.cz
e-mail: sdhnmnm@seznam.cz

Tyto propozice byly schváleny výborem SDH Nové Město na Moravě
dne 7.4.2017

……………………………….
Miroslav Šikula
starosta SDH
Nové Město na Moravě
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE TFA
konané 23. 6. 2018 v Novém Městě na Moravě

Novoměstský železný hasič 2018
(soutěž je zařazena do „KRAJSKÉHO KOLA TFA 2018“)

………………………………………………………………………………….
název přihlašující organizace, kontakt
Jméno a příjmení
soutěžícího

Datum
narození

Kategorie

Telefon

Podpis
soutěžícího

Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby provedení
soutěže a pro vyhodnocení soutěže. Soutěžící svým podpisem na přihlášce prohlašuje, že je
zdravotně způsobilý pro soutěž v disciplínách TFA a že startuje na vlastní nebezpečí.
Zdravotní způsobilost přihlášených soutěžících potvrzuje podpisem vysílající organizace.
Úspěchy v soutěžích TFA či další informace k prezentaci (pro potřeby komentátora):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

V ………………………… dne ………………
………………………………………
podpis a razítko vysílající organizace

Kompletně vyplněnou přihlášku odešlete elektronicky (PDF, JPG)
nejpozději do 20. 6. 2018 na adresu: sdhnmnm@seznam.cz
Celkový počet závodníků je z kapacitních důvodů omezen na 50. V případě většího počtu
obdržených přihlášek budou do soutěže zařazeni závodníci, kteří doručili přihlášku dříve.
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