TFA HAŤ 2021
Propozice
Pořadatel:

Sbor dobrovolných hasičů obce Hať

Termín:

4. 9. 2021

Místo:

Základní škola a mateřská škola Hať
Na Chromině 2/600
747 16 Hať
GPS: Loc: 49°56'37.443"N, 18°14'28.653"E

Průběh a pravidla
soutěže:

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za
použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho
závodníka. Soutěž bude probíhat podle pravidel T.F.A.
Startuje se ve 4 minutových intervalech. Vyhodnocení proběhne do 30
minut po doběhnutí posledního závodníka.

Podmínky účasti:

Závodu se mohou zúčastnit příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR,
zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí a pozvaní závodníci ze
zahraničí.
Maximální počet závodníků je 60, pozdější přihlášky nebudou přijímány.
Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí s platnou lékařskou
prohlídkou. Za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace.
Soutěžící musí být zdravotně způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou
hloubkou, startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě
jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. V případě úrazu nese
odpovědnost vysílající organizace.
Soutěžící musí být starší 15 let. V případě uchazečů mladších 18 let je
potřeba zaslat souhlas zákonného zástupce.

Kategorie:

Muži 35
Muži 35+
Ženy

(18 – 34 let)
(35 – 99 let)
(15 – 99 let)

Přihlášky:

Do 3. 9. 2021 emailem na tfa-hat@seznam.cz,
popř. na mobil 604 78 13 01 - Zdeněk Janoš.
Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození,
vysílající organizace a telefonní spojení. Potvrzení přihlášky bude zasláno
obratem potvrzujícím mailem.

Odhlášení lze provést nejpozději do 3. 9. 2021 emailem
tfa-hat@seznam.cz nebo na výše uvedeném tel. spojení.

Startovné:

200 Kč - každý závodník platí přímo na místě, při registraci.

Časový program:

Sobota 4. 9. 2021
11:45 - 12:30 hodin
12:40 - 12:50 hodin
13:00 hodin

- prezentace
- nástup, seznámení s tratí
- start prvního soutěžícího

vyhlášení výsledků soutěže bude podle časového sledu soutěže a počtu
závodníků, cca 16:30 hod.
Start:

Příprava:
a) nejméně 2 minuty před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané
výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní
kontrole
b) rozhodčí-startér zkontroluje, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům
Start:
a) soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, nasazenou přilbou,
rukavicemi a IDP bez masky. Po celou dobu pokusu nesmí
soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje
b) připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným
časem startu. V případě nepřipravenosti v tomto časovém intervalu bude
závodník diskvalifikován

Disciplíny:

A, Disciplína „Běh s požárními hadicemi“
Soutěžící rozvine dvě hadicová vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, v
minimální délce 35 m, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik,
ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi
B 75 mm a proudnicí B
B, Disciplína „Hammer Box“
Závodník provede 80 úderů 10 kg kladivem na Hammer Boxu, střídavě
nahoru a dolů (40 a 40 úderů). Po provedení stanoveného počtu je závodník
povinen kladivo odložit. Nesmí být odhozeno, jinak bude diskvalifikován.
C, Disciplína „Transport figuríny“
Závodník transportuje úchopem ze zadu max 80 kg figurínu na vzdálenost
30 metrů. Není povoleno tahání, jiný způsob nesení.

D, Disciplína „Věž“
Závodník vyleze na lešení do výšky cca 5 metrů a provede vytažení cca
20 kg těžkého závaží na horní plošinu. Při sestupu je závodník povinen
dotknout se poslední příčky žebříku.
E, Disciplína „Motání hadice“
Závodník provede smotání dvou hadic „B“ do klubka a umístí je do
vyhrazeného prostoru - boxu. Je povoleno pouze motání na
„jednoducho“ pouze na zemi. Hadice se nesmí motat ve vzduchu.
Není povoleno překládání hadice a jiné zkracování. Hadice musí být
smotána do klubka a musí se vejít celá do připraveného boxu.
Nesmotaná hadice do klubka znamená diskvalifikaci závodníka.
F, Disciplína „Běh“
Závodník vyběhne do Základní školy a po splnění dalšího úkolu se vrátí
zpět.
G, Disciplína „Transport závaží “
Úkolem je transportovat z vyznačeného místa dvě závaží (barely s vodou,
případně jiné závaží) po schodišti a zpět. Závodník musí závaží odložit zpět do
vyznačeného prostoru

H, Disciplína „Bariéra“
Závodník překoná libovolným způsobem s využitím lana 3 m bariéru.
Při pokusu o překonání nesmí použít bočnic. Závodník má tři pokusy na
překonání. Pokud nepřekoná bariéru ani na třetí pokus, tak použije
žebřík a překoná bariéru pomocí žebříku. Při překonání bariéry
pomocí žebříku se automaticky závodníkovi připočte k výslednému
času 60 sek.
Pořadatel si vyhrazuje změnu překážek, změnu pořadí překážek závodu,
o této změně budou závodníci informováni při nástupu.
Disciplíny - ženy:

Jednotlivé disciplíny budou zjednodušeny, upraveny. 3 m bariéru ženy
překonávat nebudou.

Časomíra:

Výsledný čas závodníka bude měřen elektronicky a jedněmi stopkami
pro kontrolu. Přednost má čas z el. časomíry, stopky jsou pro případ
poruchy el. časomíry.
Po doběhnutí závodníka do cíle je závodník povinen si ověřit svůj
dosažený čas u hlavního časoměřiče. Na pozdější reklamace nebude
brán zřetel.

Vybavení soutěžícího:
Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oděv
včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče (nesmí být použita
lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě apod..), libovolné rukavice.
Vybavení – ženy:

Třívrstvý zásahový oděv. Zásahová přilba. Rukavice libovolné. Obuv
sportovní.
Kompletní dýchací přístroj Drager bez masky (zajistí pořadatel).

Obuv: sportovní obuv.
Bezpečnostní opatření:
Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (zásahový oděv a obuv, přilba,
rukavice). Přihlašující organizace odpovídá za stav prostředků, provádění
pravidelných kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné
legislativy.
Ve sporných případech rozhodne o použitelnosti vybavení soutěžícího
hlavní rozhodčí.
V případě, že rychlejší závodník doběhne předchozího, je povinen
předchozího upozornit ať nedojde ke zranění a může jej předběhnout.
Pomalejší závodník musí umožnit předběhnutí.
Diskvalifikace:

Závodník je okamžitě diskvalifikován jestliže:

-

se nedostaví na start 30 vteřin před stanoveným časem startu
v případě neuposlechnutí rozhodčích
nesplnění disciplín dle pravidel
nepřekonání překážek a trasy závodu do 10 minut
odložení jakékoliv části výzbroje
nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru, zkrácení trati
použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý
materiál nepatřící do dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu
nebude-li závodník vybaven dle uvedených požadavků na vybavení

TFA Prajzská liga:
TFA Hať 2021 je v letošním roce součástí seriálu závodů s názvem
„TFA Prajzská liga“.

Pohár KSH MSK V TFA:
TFA Hať 2021 je v letošním roce součástí seriálu závodů s názvem
„Pohár KSH MSK V TFA“.

Výsledky ze soutěže se započítávají do celkového hodnocení ligy a
poháru.
Různé:

- při podání protestu nebo odvolání bude složena NEVRATNÁ finanční
částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,- Kč, protest či odvolání se podává
k hlavnímu rozhodčímu ihned, když nastal důvod protestu. V případě
uznání protestu bude kauce vrácena.
-

Činovníci:

Mapa:

pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu, změnu
startovního pořadí či zrušení, ukončení závodu bez náhrady (např. při
poškození technických prostředků)

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí:

Miroslav Svoboda
Ing. Zdeněk Janoš

