SDH Ludgeřovice pořádá

FIREFIGHTERS CHALLENGE 2016
XI. ročník ludgeřovického železného hasiče
Jedná se o soutěž podobnou TFA (Toughest Firefighter Alive), což je simulace zásahové
činnosti hasiče. Soutěží se ve dvojicích v kompletním zás. obleku. Soutěžící startují v cca.
5 minutových intervalech (po doběhu předchozí dvojice). Soutěžit mohou členové všech
druhů JPO.

Datum konání:
Místo:

3.9.2016
Ludgeřovice, ul. Hlučínská, tzv. Menšíkova louka (naproti kostelu)
GPS: 49.8897925°N, 18.2396281°E
Začátek závodu:
15:00 hod.
Prezentace soutěžích: 14:15 - 14:45 hod.
Startovné:
150 Kč/dvojice, v startovném zahrnuto občerstvení
Kategorie:
Muži - jednotná pro všechny, otevřený OPEN
Ženy - jednotná pro všechny, otevřený OPEN
Protest:
500 Kč do 10 min. po doběhnutí poslední dvojice u hl. rozhodčího
Přihlášky:
e-mail: hasici.ludgerovice@centrum.cz nebo při prezentaci; příp.
telefonicky na čísle: +420 724 186 177 (Patrik Lange) – obsahem
přihlášky jsou jména, příjmení soutěžní dvojice a název vysílající
organizace. Soutěžící musí být starší 18 let.
Vybavení soutěžících:
Kategorie MUŽI:
- Závodníci (není nutnost osvědčení NDT) musí být vybaveni vlastním zásahovým oblekem
včetně odnímatelných vrstev, přilbou, ochrannými rukavicemi, zásah. obuví, dýchacím
přístrojem jako zátěží (vlastní nebo dodá pořadatel).
Kategorie ŽENY:
- Závodnice musí být vybaveny vlastním pracovním oděvem PS II, přilbou, ochrannými
rukavicemi, prac. obuví.
- Po celou dobu činnosti nesmí soutěžící úmyslně sundat ani rozepínat žádnou součást
výstroje. V případě rozepnutí, spadnutí, upravování OOPP během závodu musí soutěžící okamžitě
kdekoli na trati zastavit a vady napravit.

e-mail: hasici.ludgerovice@centrum.cz

http://hasici-ludgerovice.g6.cz

mobil: 724 186 177

Popis závodu:
Závod se koná v celku bez přestávky, dvojice plní disciplíny trati, každou disciplínu je
možno započít po splnění předchozí oběma soutěžícími. Čas je měřen el. časomírou a
jištěn dig. stopkami. V případě selhání el. časomíry se bere za výsledný čas stopek.
Popis trati
1. disciplína „Zátěž“
Soutěžící jsou při startu plně zásahově ustrojeni (vyjma kukly), nasazen dýchací přístroj (jako
zátěž, neaktivovaný) a libovolným úchopem drží každý svou proudnici „B“ napojenou na hadici se
zátěží. Úkolem je dostat tahem za hadici závaží k požadované metě. Poté proudnice odloží.
2. disciplína „Figurína“
Soutěžící přenesou figurínu na nosítkách po vytyčené trase. Poté figurínu odloží na metu a
pokračují dále.
3. disciplína „Zítka“
Bariéra 2x2m, překonání jakýmkoliv způsobem oběma soutěžícími, avšak bez použití bočních
vzpěr. Při nezdolání má soutěžící možnost po dotyku na barieru využít náhradní bariéru s oknem,
kdy bude přičtena k výslednému času časová penalizace 15 s/osoba. Dvojice může spolupracovat.
4. disciplína „Věž“
Klasická věž z lešení. Každý soutěžící vytáhne na laně závaží až na vrchol věže a položí jej na
podlahu posledního patra. Dvojice může spolupracovat.
5. disciplína „Technické prostředky“
Přenos 2 ks hadicových košů a 2 ks RHP po vytyčené trase. Prostředky odloží na metu a pokračují
dále.
6. disciplína „Pneu“
Přesun ležící pneumatiky pomocí jednoho kladiva na určenou vzdálenost, celým objemem od
vyznačené čáry až do převržení, vychýlení či doteku signalizační značky pomocí pohybu této pneu,
čímž zastaví elektronickou časomíru. Soutěžící se mohou střídat v činnosti. Jiný posun než úderem
kladiva není povolen.
Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací!
 nedotažení hadic a jiných materiálu za metu, odhození proudnic,
 nepřekonání překážky nebo disciplíny, překonání zakázaným způsobem,
 úmyslné rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje kdykoliv v průběhu trati,
 neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 nedodržení své trasy.

Ceny
První tři místa v kategorii MUŽI, první tři místa v kategorii ŽENY.
Soutěž není pojištěna, každý závodník absolvuje závody na vlastní nebezpečí, zdravotní
služba zabezpečena. Zaplacením startovného při prezentaci účastník potvrzuje dobrou
zdravotní způsobilost k provedení soutěže a přenáší na sebe zodpovědnost za své vlastní
zdraví. Pořadatelé si vyhrazují možnost změny trasy, ty budou upřesněny při nástupu
soutěžících.

Ing. Patrik Lange, v.r.
ředitel závodu

e-mail: hasici.ludgerovice@centrum.cz

Richard Lange, v.r.
hl. rozhodčí soutěže

http://hasici-ludgerovice.g6.cz

mobil: 724 186 177

