2. ročník soutěže v disciplínách TFA dobrovolných hasičů ve Frymburku
1. ročník soutěže O pohár starosty Krajského sdružení SH ČMS Jihočeského
kraje v disciplínách TFA

Pořadatel: SDH Frymburk, 382 79 Frymburk 125
Pod záštitou: starosty městyse Frymburk
Sobota dne 14. srpna 2021
Místo konání: Frymburk- areál základní školy u pláže
Startovné: 200Kč
Kategorie: Muži

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy
schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012I. a II. část. (soubor předpisů
SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel
TFA“, upravené těmito propozicemi soutěže

1. Vedení soutěže:
Velitel soutěže:
Vedoucí technické skupiny:
Technická četa:
Vedoucí vyhodnocovací skupiny :
Hlavní rozhodčí:

Karel Malák
Štefan Malák
SDH Frymburk
Václav Liebl st.
Lukáš Mrázik

2. Všeobecná ustanovení:
Podání přihlášek – Přihlašovatelé zašlou přihlašovací email na adresu: malak10@seznam.cz ,
kontaktní osoba Karel Malák, tel.: 721 112 632, nejpozději do 8. 8. 2021 do 15.00 hod..
Startovní listina bude seřazena dle došlých přihlášek.
Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za zdravotní stav přihlášeného
závodníka obecně odpovídá přihlašující SDH. Za posouzení svého aktuálního stavu a
schopnosti absolvovat soutěž odpovídá každý soutěžící.

Do soutěže nastupuje každý na vlastní riziko, v případě jakékoli zdravotní indispozice
doporučuje pořadatel předem konzultaci s lékařem.
Prezentace: 9.00-9.50
Slavnostní nástup účastníků soutěže: 10.00
Seznámení soutěžících s tratí: 10.15
Zahájení soutěže: 10.30 – první pokus

Zdravotní zajištění zabezpečí pořadatel.
Soutěžící si zajišťuje:
- Triko, nebo spodní prádlo s krátkým či dlouhým rukávem
- Třívrstvý ochranný oděv pro hasiče vč. odnímatelných vrstev
- Zásahová přilba pro hasiče
- Zásahové rukavice (mohou být i pro techn. zásahy)
- Zásahová obuv
Technické prostředky, vč. DT (jen jako zátěž) zabezpečuje pořadatel.
Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji
dostaví do stanoveného prostoru ke kontrole. Rozhodčí – startér provedou předstartovní
kontrolu a řádnou ustrojenost.
Disciplíny: Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem zapnutým do
horní (maximální) úrovně, nasazenou přilbou, zás. rukavicemi a IDP bez masky.
Úseky se běží dohromady
3.

Popis trati:

Po startu závodník uchopí 2 nezavodněná hadicová vedení vč. proudnic a roztáhne je na
vzdálenost 40 m, kde odloží proudnice na vyznačenou metu. Poté smotá 2 hadice B na
jednoduchý způsob a hadice uloží do připraveného boxu. Následuje 60 úderů do
hammerboxu (střídavě 30 úderů dolu a 30 úderů nahoru). Dále uchopí 2 ks 20 kg závaží a
přenese je na otočnou značku ve vzdálenosti 10 m, vrátí se se závažím zpět. Po odložení
závaží závodník přeskočí 2 m bariéru. Za bariérou soutěžící uchopí figurínu Raitekovým
úchopem a odtáhne jí na vzdálenost 20 m, kde se otočí kolem kužele a překoná stejnou
vzdálenost zpět, figurínu odloží. Následuje výběh k hasičské věži.
Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je nesplnění disciplíny dle propozic, uvolnění nebo odložení
výzbroje a výstroje, nedodržení trasy, neuposlechnutí rozhodčího. Penalizace dle článku 29
pravidel.
Různé: Měření času bude prováděno ručně a elektronickou časomírou (troje stopky, platí prostřední
čas), soutěžící mohou na nástup v PSII vč. čepice, nebo v zásahovém oděvu i bez kabátu.
Parkování bude zajištěno v místě soutěže.

Občerstvení pro účastníky závodu zajišťuje pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo operativních změn, vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.
Soutěž není pojištěna.

Ve Frymburku dne 1. 7. 2021
Karel Malák , velitel SDH Frymburk

Václav Liebl st. starosta SDH Frymburk

