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:

17. srpna 2019

Místo konání:

sportovní areál Veselá – povrch trati travnatý

Čas konání:

14:20 - 15:00 prezence závodníků
15:00 nástup, porada vedoucích, představení trati
15:15 start prvního závodníka
(V případě prodloužení dopolední soutěže v Oznici je možné posunutí
uvedených časů tak, aby závodníci stihli přejet.)

Soutěžní kategorie:

Soutěžní kategorie:
Jednotlivci:
A dívky 10–12 let
B chlapci 10–12 let
C dívky 13–15 let
D chlapci 13–15 let
4 členné družstva: (mohou být smíšená)
E 10–12 let
F 13–15 let

Výstroj:
Výzbroj:

dle pravidel hry PLAMEN - sportovní oděv, sportovní obuv
(tretry jsou zakázány), rukavice (mohou být cyklistické), přilba
veškeré sportovní vybavení dodá pořadatel

Startovné:

20 Kč / závodník

Přihlášky:

přihlášky ve WORDU zasílejte do 15. srpna (nebo do naplnění
kapacity 80 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)

Přihlášky jsou součástí těchto propozic. Po odeslání vyčkejte na potvrzení, zda byla vaše
přihláška zařazena. Počet startujících je omezen na 80 závodníků. Originál přihlášky odevzdáte
při prezenci. Soutěže se mohou účastnit řádně registrovaní mladí hasiči SH ČMS, MHJ, DPO SR
– u prezence bude provedena kontrola průkazů SH ČMS, MHJ, DPO SR.

Pravidla soutěže:
- Závodník bude v předepsané výstroji připraven 2 min. před svým startem v prostoru startu.
- Startér zkontroluje připravenost závodníka a odstartuje ho výstřelem ze startovací pistole
popř. jiným signálem např. elektronickým startem (startovací hříbky).
- Závodící jednotlivci soutěží sami za sebe. Zařazení jednotlivce do družstva není povinné.
Každý jednotlivec může být zařazen pouze do jednoho družstva ze svého SDH ČMS,
MHJ, DPO SR. Družstvo má 4 členy.
- Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení soutěže.
Instruktáž je povinná pro všechny soutěžící.
- Závod se běží kontinuálně, tzn. odstartuje první závodník, po doběhnutí do cíle, startuje
další závodník.
- Závod je měřen elektronickou časomírou.
- Každý závodník má jeden pokus. Pokus je ukončen sepnutím cílového zařízení časomíry.
- Závodník musí absolvovat dráhu vymezeným prostorem a v předepsaném sledu
jednotlivých úseků dráhy.
- Rozhodčí může v průběhu pokusu závodníka upozornit na chybně provedený úkon, a ten
si jej může opravit.
- Písemné protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu dle Směrnice hry Plamen.
- Situace, které neupravují tato pravidla, se úměrně řídí Směrnicí hry Plamen, popř.
rozhodnutím hlavního rozhodčího.
Hodnocení:
Vyhodnocení jednotlivců proběhne v každé kategorii zvlášť dle výsledných časů.
Vyhrává závodník s nejnižším časem. Výsledný čas se skládá z dosaženého času + trestných
sekund z jednotlivých úseků dráhy.
Při hodnocení družstev se sčítají časy jednotlivých závodníků v družstvu. Vyhrává družstvo
s nejnižším časem. Výsledný čas se skládá z dosaženého času + trestných sekund z jednotlivých
úseků dráhy.
Provedení disciplín:
- Roztažení hadic
Závodník běží od startovní čáry k PS 12, kde připojí připravené hadice „C“. Následně obě
hadicové vedení uchopí za proudnice a bez rozpojení roztáhne tak, aby mohl položit obě
proudnice na značky.
- Překonání překážky
Závodník překoná bariéru o výšce 0,6 – 0,8 m.
- Motání hadic
Závodník smotá 2 ks hadic o min. délce 9,5 m, položené vedle sebe. Hadice svine každou
zvlášť do kotouče – na jednoducho. Svinuté hadice uloží do boxu, tak aby žádnou částí
z boxu nevyčnívaly.
- Tunel
Závodník pronese tunelem závaží oběma směry, tam i zpět.
- Figurína
Závodník uchopí figurínu Rautekovým úchopem a přemístí ji na určené místo, daným
způsobem.
- Žebřík
Závodník přenese a postaví žebřík k opěrné stěně.
- Přenos závaží
Závodník přenese 2 ks závaží kategorie A,B (2x3kg) C,D (2x5kg) ve vzdálenosti 10m

-

-

Hammerbox
Závodník uchopí oběma rukama palici a provede kategorie A, B 20 úderů, C, D 30 úderů
do konstrukce hammerboxu střídavě nahoru a dolů. Poté palici odloží na určené místo.
Váha palice cca: 3 kg.
Spoj
Závodník připojí proudnici na hydrantový nástavec a pokračuje do cíle, kde sklopením
plamínku zastaví čas.

Trestné sekundy:
30 trestných sekund je uděleno v případě, že:
- přečnívaly hadice z boxu
- pád žebříku
- prohazování závaží tunelem
- pád proudnice z hydrantového nástavce
Pořadatel si vyhrazuje právo operativních změn, vynucených nepředvídatelnými
okolnostmi.
Diskvalifikace závodníka může být za:
-

nesportovní chování
pomoc druhé osoby
nedokončení závodu s předepsanou výstrojí
nesplnění (nepřekonání) překážky
neuposlechnutí pokynu rozhodčího

Z důvodu velkého zájmu a na návrhy vedoucích bude v rámci TFA MH Huslenek 2019
uspořádána soutěž pro tyto kategorie: - do 6 let
- 6–9 let
Trať závodu bude přizpůsobena věku závodníků.

Vladislav Šuvada
Velitel soutěže
731 419 672

Lucie Bůbelová
přihlášky
602 776 443
luciebubelova@email.cz

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

PŘÍLOHA K PŘÍHLAŠCE
do soutěže TFA O nejpevnějšího mladého hasiče, která se uskuteční 17. srpna 2019 ve Veselé
SDH
OKRES
KRAJ
Jmenný seznam

poř. č.

jméno, příjmení

datum narození

bydliště

SDH,
kde je
členem

OSH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vedoucí družstva
Jméno, příjmení

Datum narození

Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení,
že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky
přihlašují, že soutěžící i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s dalším využití obrázkových materiálů a se
zpracováním osobních údajů přihlášených správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2, které zpracovává a
shromažduje osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH ke statistickým účelům na
dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a také že veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení,
které budou přihlášení při soutěži používat, odpovídají ustanovením hry Plamen.
Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrovanými členy SH ČMS a mají zaplaceny členské
příspěvky.

…………………………………………………..
Podpis, razítko

Jednotlivci

Kategorie …...

Kategorie …...

jméno, příjmení

jméno, příjmení

Kategorie…...

Kategorie…...

jméno, příjmení

jméno, příjmení

Družstva

Kategorie …...

Kategorie…...

jméno, příjmení

jméno, příjmení

O NEJSILNĚJŠÍHO MLADÉHO HASIČA
VALAŠSKÝCH KOTÁRŮ 2019
Pořadatel: SDH Stanovnice, SDH Huslenky, SDH Veselá
Hodnocení: probíhá na základě výsledků dodaných pořadatelem dílčích závodů. Každý
závodník bude hodnocen dle následujícího klíče. (viz níže)

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Body
150
145
140
135
132
130
128
126
124
122

Pořadí
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Body
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111

Dále vždy po 1 bodu dolů.
Při neúčasti na závodu závodník obdrží 0 bodů.
Při neplatném pokusu (nedokončení závodu nebo při diskvalifikaci) obdrží závodník 0 bodů.
Do celkového hodnocení se budou započítávat 3 výsledky ze tří dílčích závodů. Vítězem
soutěže se stává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů o
celkovém pořadí rozhoduje umístění na posledním závodu.
Slavnostní vyhlášení výsledků 3 nejlepších závodníků v každé kategorii bude provedeno po
ukončení posledního závodu.
Do soutěže ,,O nejsilnějšího mladého hasiča valašských kotárů“ jsou zařazeny následující
závody:

Stanovnice 25.05.2019
Huslenky 15.06.2019
Veselá 17.08.2019

Kontakty na organizátory:
Vladislav Šuvada
Velitel soutěže
731 419 672

Lucie Bůbelová
přihlášky
602 776 443
luciebubelova@email.cz

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

