1. ročník soutěže TFA
aneb

Ketkovické železné hasič
Propozice soutěže
Pořadatel:

SDH Ketkovice, Jihomoravského kraje
http://sdhketkovice.webnode.cz/

Termín soutěže:

24.09.2016

Místo konání:

Ketkovice, na návsi (hřiště), GPS: „49.1589972N, 16.2632631E“

Kontakt:

e-mailem na: sdhketkovice@gmail.com, nebo na telefon (+420) 723
103 414.

Průběh a pravidla
soutěže:

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém
oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je postavena pro
start jednoho sotěžícího. Soutěž bude probíhat podle platných pravidel,
po provedení všech daných disciplín bude stanoven konečný čas startujícího.

Podmínky účasti:

Závodu se mohou zúčastnit příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí a závodníci ze zahraničí. Soutěžící musí být starší
18ti let.
Závod je omezen maximálním počet závodníků 50.
Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí, za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace. Soutěžící startuje na vlastní
nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních
komplikací žádnou odpovědnost. Zdravotnická péče bude zajištěna.

Přihlášky:

Do 10. 09. 2016, nebo do naplnění kapacit. Odkaz na přihlašovací
Elektronický formulář na FB stránkách události, www stránkách sboru,
nebo e-mailu viz níže. Odhlášení lze provést na e-mailu sdhketkovice@gmail.com. Informace či dotazy na tel.: 723_103_414.

Startovné:

150,-kč za jednoho soutěžícího, platí se při registraci.
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Kategorie:

Muži:
A…………18 až 34 let
B…………35 a více
Ženy:
.…… bez věkové kategorie (v této kategorii budou některé disciplíny
upraveny oproti mužské)

Předpokládaný
časový program:

24. 09. 2016:
12:30 - 13:30 h - prezence,
13:30 - 13:45 h – zahájení soutěže na hřišti
13:45 h - instruktáž se všemi závodníky na trati,
14:00 h - start soutěžících podle startovního pořadí,
vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže bude podle časového
sledu soutěže.

Start:

- soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, nasazenou
přilbou, zásahovými rukavicemi a dýchacím přístrojem 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.

Disciplíny:

START
1) „Běh s požárními hadicemi“
2) „Běh se zátěží-KANISTRY“
3) „Smotání hadice do boxu“
4) „Pneumatika“
5) „Hammer box“
6) „Figurína“
7) „Karabiny“
8) „Roztažení zavodněného vedení)
CÍL
(podrobnější popis disciplín s mapkou a popisem tratě v příloze na
konci dokumentu) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu soutěžní
tratě či disciplín.

Vybavení
soutěžícího:

-triko s krátkými nebo dlouhými rukávy
-třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev
-přilba pro hasiče
-ochranné zásahové rukavice
-zásahová požární obuv
-kompletní izolační dýchací přístroj bez masky (pořadatel zapůjčí
jednotný dýchací přístroj)
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Diskvalifikace a
penalizace:

1) Důvodem k okamžité diskvalifikaci soutěžícího je:
-nedostavení se na start 30 vteřin před stanoveným časem startu,
-neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
-nesplnění disciplíny dle pravidel,
-odložení jakékoliv součásti výstroje
-nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
-použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý
materiál nepatřící do dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu,
-ohrožení diváka popř. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné
nesportovní chování,
2) Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
-zjevné odhození proudnic místo jejich položení,
-přečnívající hadice přes půdorys boxu,
-odložení či odhození palice mimo označený prostor,
-odložení kanistru mimo označený prostor, či převrhnutí kanistru, po
odložení,
-nedošroubování či nezavěšení karabiny,
-startovní pořadí dle startovní listiny při registraci,
-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,
-pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu či zrušení
závodu bez náhrady.
S každým závodníkem se na trati může pohybovat jedna osoba (trenér,
podpora), která ho může povzbuzovat, či radit, avšak nijak fyzicky, či
jinak napomáhat s vykonáváním disciplíny. V opačném případě hrozí
diskvalifikacě závodníka!

Hlavní činovníci
závodu:

Pořadatel:
Velitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Komentátor soutěže:
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SDH Ketkovice
Petr Ondrejka (tel.: 702 181
665)
Emil Nevrzal
Dušan Horváth ml.
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