SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veselá
Veselá 76, 756 51 Zašová

IČO: 65469321

www.hasici.spolkyvesela.cz, ZbynekMikulenka@seznam.cz, tel.: 737 700 141

Pozvánka a propozice
TFA Veselá - mladí hasiči
Termín konání:

18. srpna 2018

Místo konání:

sportovní areál Veselá – povrch trati travnatý

Čas konání:

13:45 - 14:10 prezence závodníků
14:10 nástup, porada vedoucích, představení trati
14:30 start první dvojice závodníků

Soutěžní kategorie:

jednotlivci
přípravka (datum narození po 18.08.2011), mladší žáci,
mladší žačky, starší žáci, starší žačky dle hry Plamen
družstva
mladší, starší (družstvo = min. 3 a max. 4 závodníci)

Výstroj:

dle pravidel hry PLAMEN - sportovní oděv (dlouhé
nohavice a rukávy), sportovní obuv, přilba

Výzbroj:

veškeré sportovní vybavení dodá pořadatel

Startovné:

30 Kč / závodník

Přihlášky:

přihlášky zasílejte do 16. srpna (nebo do naplnění
kapacity 90 závodníků) ve formuláři v příloze těchto
propozic na email: luciebubelova@email.cz (prezence
dalších soutěžících v den soutěže bude možná pouze
pokud nedojde k naplnění kapacity soutěže)

Měření času:

měření elektronickou časomírou

Provedení soutěže:
- trať bude postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících
- 2 závodníci budou odstartováni současně startovní pistolí
- napojení hadic s proudnicemi na PPS 12 a provedení jejich roztažení za proudnice za
vyznačenou čáru (proudnice se musí čáry minimálně dotýkat),
- přípravka 1x hadice C délky 10 m (tato kategorie neprovádí napojení na PPS 12),
- mladší 2x hadice C délky 10 m (každou napojí na jeden z vývodů PPS 12, ty budou
opatřeny B/C přechodem)
- starší 2x hadice B délky 10 m (každou napojí na jeden z vývodů PPS 12)
- překonání překážky – v případě nepřekonání překážky musí závodník doběhnout zpět
k PPS 12, té se dotknout a až následně může běžet dále a překážku oběhnout (závodník se
však nejprve musí pokusit překážku alespoň 1x překonat)
- přípravka a mladší 0,7 m překážka
- starší 1,5 metru překážka
- opřít žebřík o 1,5 m překážku
- hammer box
- přípravka provede 10 úderů do spodní desky hammer boxu
- mladší provede 10+10 úderů v hammer boxu
- starší provede 15+15 úderů v hammer boxu
- smotání hadice a umístění na podložku (hadice podložku nesmí přesahovat)
- přípravka přenese hadici C v kotouči opatřenou nosičem na podložku
- mladší smotají libovolně 1x hadici C délky 10 m a umístí ji na podložku
- starší smotají libovolně 1x hadici B délky 10 m a umístí ji na podložku
- přenos PHP z podložky kolem kuželu ve vzdálenosti cca 10 metrů a jeho umístění zpět na
podložku, PHP musí zůstat na podložce stát
- přípravka 1 ks prázdný PHP práškový
- mladší 2 ks prázdný PHP práškový (mohou po jednom nebo oba najednou)
- starší 2 ks plný PHP práškový (mohou po jednom nebo oba najednou)
- převalování pneumatiky
- přípravka převalí pneumatiku 2x tam a následně 2x zpět
- mladší převalí pneumatiku 5x tam a následně 5x zpět
- starší převalí pneumatiku 5x tam a následně 5x zpět
- průlez tunelem
- přenos figuríny
- přenos vycpané figuríny z podložky kolem kuželu zpět na podložku, u kategorie
starších bude figurína dodatečně zatížena
- sepnutí cílového mechanismu (shození sklopného mechanismu terče rukou)

Závodník musí být připraven v předepsané výstroji v prostoru startu
k předstartovní kontrole nejpozději v době odstartování předchozího rozběhu,
jinak nebude ke startu připuštěn.
Vedoucí (nebo jiný dospělý zástupce soutěžícího) může doprovázet soutěžícího
na trati, povzbuzovat ho, slovně radit, ale nesmí žádným způsobem fyzicky
zasahovat do plnění disciplín, jinak bude závodník penalizován.
Družstvo je minimálně tříčlenné a maximálně čtyřčlenné. Složení družstva je
nutné uvést v přihlášce (číslo družstva označte u příslušných závodníků čísly 1,
2). Soutěžící v družstvu musí být od jednoho zřizovatele. Vyhodnocení družstev
proběhne na základě součtu 3 nejlepších časů dosažených členy družstva.
Družstva mohou být smíšená - ve složení dívky a chlapci.
V případě nesplnění nebo špatného splnění některé překážky/disciplíny bude
závodník na toto rozhodčím upozorněn a překážku opraví nebo překoná znovu,
až poté mu bude umožněno pokračovat v plnění disciplíny (např. postaví spadlý
PHP, opraví přesah hadice přes podložku atd.).
Tretry a kopačky jsou na trati zakázány.
Za vulgární a sprosté vyjadřovaní členů družstva, včetně vedoucích, za
úplné odmítnutí plnění disciplíny a za nesportovní chování může být
závodník diskvalifikován.
Vyhodnocení soutěže:
- jednotlivci: nejkratší dosažený čas
- družstva: součet tří nejrychlejších časů (nejhorší čas se škrtne)
Soutěžícím, kteří nebudou přihlášeni předem, bude před startem závodu
umožněno přihlášení pouze do naplnění kapacity 90 startujících.
Soutěž proběhne v rámci dětského odpoledne, kde bude pro děti zajištěna
spousta atrakcí a zábavného programu – všechny atrakce pro děti jsou
zdarma.
Kontakty na organizátory:
Lucie Bůbelová
přihlášky
602 776 443
luciebubelova@email.cz

Zbyněk Mikulenka
starosta sboru
737 700 141
ZbynekMikulenka@seznam.cz

