TFA Guntramovice 2019
3.ročník

Propozice soutěže
Pořadatel:

SDH Březová u Vítkova
(David Řehulka)

Termín:

neděle 27. 10. 2019

Místo:

SKI Areál Horní Guntramovice u Budišova nad Bud.(MSK,okr.Opava)
parkování pro závodníky GPS: Loc:49°47'43.462"N, 17°33'31.710"E
zde klikni na zobrazení mapy
+ cestička od Parkoviště k prezentaci
zde klikni pro zobrazení cestičky od Parkoviště k prezentaci

Průběh a pravidla
soutěže:

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za
použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je PARALELNÍ (postavena
pro 2 závodníky současně). Soutěž bude probíhat podle pravidel T.F.A.
Startuje se ihned po doběhu předchozích závodníků.. Vyhodnocení
proběhne do 45 minut po doběhnutí posledních závodníků.

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 neomezen..
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 v den závodu starší 18 let. V případě mladších uchazečů
je potřeba zaslat souhlas zákonného zástupce (vytiskne si obrázek z fb stránky
závodu TFA Guntramovice 27.10.2019 ,řádně jej vyplní a předloží při
prezentaci - viz hyp.odkaz)
zde klikni pro stažení a vytištění souhlasu rodiče

Kategorie:

Ceny:

Startovné:

Časový program:

Muži , Ženy

ohodnoceno bude prvních 10 mužů a 3 ženy (poháry,věcné ceny…)

150 Kč -

každý závodník platí hotově při registraci
(v ceně obrdrží každý závodník stravenku na polévku a pití)

Neděle 27. 10. 2019
9:00 - 9:40 hodin
9:40 - 9:55 hodin
10:00 hod

- prezentace
- nástup, seznámení s tratí
- start prvních soutěžících

(nejprve kategorie Muži,poté Ženy)
vyhlášení výsledků soutěže bude podle časového sledu (cca 30 min po doběhnutí posledních
závodnic) ,při počtu cca 40 závodníků cca ve 13 hodin

Přihlášky:

Do 22. 10. 2019 e-mailem na rehulka.david@seznam.cz

Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození a
vysílající organizaci.Potvrzení přihlášky bude zasláno obratem potvrzujícím e-mailem.

Časomíra:

Výsledný čas závodníka bude měřen elektronicky a 1 stopkami
pro kontrolu. Hlavní je čas z el. časomíry.Displej časomíry bude
viditelný pro všechny)
Po doběhnutí závodníka do cíle je závodník povinen si ověřit svůj
dosažený čas u hlavního časoměřiče. Na pozdější reklamace nebude
brán zřetel.
Výsledné časy budou postupně zapisovány na tabuli,která bude u
prezentace s kartičkami a budou průběžně seřazeny dle dosažených časů.

Vybavení soutěžícího:
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.

Muži: -třívrstvý zásahový oblek
-zásahová obuv a přilba
-jakékoliv rukavice
Ženy: -stejné jako muži s vyjímkou obuvi
(povolena SPORTOVNÍ OBUV)
Kompletní dýchací přístroj bez masky (jako zátěž).
DP v počtu 4 ks zajistí pořadatel.(závodník si může donést
vlastní DP,ale musí ho schválit hlavní rozhodčí před startem)
Mediální partner:

https://www.pozary.cz/sport/
Fb stránka závodu TFA Guntramovice 27.10.2019
zde klikni na fb stránku závodu

video z předchozího ročníku (trať bude totožná s přidáním překlápění
pneumatiky mezi motáním hadice a přenosem barelů)
zde klikni na mužskou trať
zde klikni na ženskou trať

.Start:

Příprava:
Závodník bude nachystán na svůj start dle startovní listiny
v předepsaném vybavení (bude v prostoru startu nejpozději při
absolvování trati předchozího rozběhu) .Startující vybíhá na pokyn
rozhodčího a po zaznění výstřelu ze startovací pistole!

Disciplíny: Muži:

A, Disciplína „Běh s požárními hadicemi“
Soutěžící rozvine dvě hadicová vedení s proudnicemi na určenou
vzdálenost cca 18 m. Hadice jsou předem připraveny, složeny do
harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno jednou
hadici B 75 mm a proudnicí B.
B, Disciplína „Bariéra“
Závodník překoná libovolným způsobem 2 m bariéru. Při pokusu o
překonání nesmí použít bočnic. Závodník musí učinit min.1 pokus na
překonání bariéry,poté (pokud ji nepřekoná) může využít přichystaný
žebřík a překoná bariéru pomocí něj.
C, Disciplína „Hammer Box“
Závodník provede 60 úderů 8 kg kladivem na Hammer Boxu, střídavě
nahoru a dolů (30 a 30 úderů).
D, Disciplína „Transport figuríny“
Úkolem je uchopit figurinu cca 80 kg a transportovat ji na vzdálenost
cca 25 m a odložit zpět za čáru.
E, Disciplína „Motání hadice C“
Úkolem je smotat do kotouče jakkoliv (libovolným způsobem)
rozvinutou hadici C a vložit na bedny.
F, Disciplína „Překlápění pneumatiky“
Úkolem je překlopit pneu 2x tam a 2x zpět).
G, Disciplína „Přenos závaží“
Úkolem je transportovat z vyznačeného místa dvě závaží (barely s vodou,
případně jiné závaží) na určenou vzdálenost, cca 20 metrů.
Závodník musí závaží odložit zpět do vyznačeného prostoru.

H, Disciplína „Výběh části sjezdovky“
Závodník absolvuje část sjezdovky [cca 160 m s převýšením 30 m] a ukončí svůj čas
zmáčknutím cílového tlačítka

TRAŤ MUŽI

TRAŤ ŽENY

Disciplíny: Ženy:

A, Disciplína „Běh s požárními hadicemi“
Soutěžící rozvine dvě hadicová vedení s proudnicemi na určenou
vzdálenost cca 18 m. Hadice jsou předem připraveny, složeny do
harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno jednou
hadici B 75 mm a proudnicí B.
B, Disciplína „Hammer Box“
Závodník provede 30 úderů 8 kg kladivem na Hammer Boxu, střídavě
nahoru a dolů (15 a 15 úderů).
C, Disciplína „Přenos závaží“
Úkolem je transportovat z vyznačeného místa dvě závaží (barely s vodou,
případně jiné závaží) na určenou vzdálenost, cca 20 metrů.
Závodník musí závaží odložit zpět do vyznačeného prostoru.
D, Disciplína „Motání hadice C“
Úkolem je smotat do kotouče jakkoliv (libovolným způsobem)
rozvinutou hadici C a vložit na bedny.
E, Disciplína „Překlápění pneumatiky“
Úkolem je překlopit pneu 1x tam a 1x zpět).

F, Disciplína „Výběh části sjezdovky“
Závodnice absolvuje část sjezdovky [cca 100 m s převýšením 15 m] a ukončí svůj čas
zmáčknutím cílového tlačítka.

Různé:
Diskvalifikaci,protesty a penalizace bude řešit hlavní rozhodčí (za drobné
prohřešky bude udělena odpovídající časová přirážka ( např.za zjevné odhození
proudnic,nedotažení celé figuríny za čáru apod.)

Občerstvení:
-po celou dobu závodu bude připraveno občerstvení (polévka
s chlebem,steak nebo HOT DOG + drobné sladkosti) a pití dle výběru(minerálka,kofola,alko
a nealko pivo),tyto cateringové služby zajišťuje SDH Větřkovice.
Činovníci:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Hlavní časoměřič:
Komentátor:

David Řehulka
Stanislav Fabík
Michal Janováč
Ondřej Fabián

