Pravidla Trusovský železný hasič 2018
Popis disciplín:
Roztažení 4ks hadic B 75 (á 20m ).
Závodník před startem uchopí 2 proudnice B75, po startu provede roztažení
hadicového vedení tak aby obě půlspojky přesahovaly za vyznačenou metu. Proudnice odloží.
Smotání 2 ks hadic B 75 (á 20m ) a odložení do bedny.
Závodník provede smotání 2 hadic B (á 20m) a uloží je do bedny taky, aby
nepřesahovaly.
Hamerbox
Závodník provede 40 úderů kladivem do hamerboxu, 20 nahoru 20 dole. Údery bude
počítat rozhodčí

Překonání bariery 2 x 2 metry.
Závodník překoná bariéru. Na překonání má minimálně 3 pokusy, poté může použít
žebřík který bude umístěn na předem určeném místě
Výstup do 2 NP po žebříku a vytažení 20 kg závaží.
Závodník vyleze po žebříku do 2 NP kde vyručkováním vytáhne závaží 20 kg na laně.
Při cestě dolů po žebříku se musí dotknout první příčky od spodu (označena červeně)
Transport figuríny 80kg.
Závodník provede transport figuríny humánním způsobem na vyznačenou vzdálenost.
Tak aby figurína byla celá za čárou.
Přetočení pneumatiky na určenou vzdálenost
Závodník provede přetočení pneumatiky mezi 2 čárami tam i zpět
Transport zátěže 2 x 25 kg do cíle
Závodník uchopí 2 barely 25kg a přenese na vzdálenost 20m. Po 20m bude čára kde se
barely odloží.
Kategorie D ženy – transport figuríny v kolečkách, hamerbox 20 úderů (10 nahoře 10 dole), u
bariéry žebřík, 10kg zátěž na vytažení a transport zátěže 2x15Kg.

Penalizace 1 minuta:
- hadicové vedení není roztaženo úplně (proudnice se jakoukoliv částí dotýká mety)
- 1 hadice přesahuje půdorys bedny
- Nedotažení figuríny za čáru (jakákoliv část se dotýká mety)

Diskvalifikace:
- pomoc cizí osoby – počítá se jakýkoliv dotek
- Vynechání překážky
- Nedotažení hadicového vedení za metu (proudnice se nedotýká čáry)
- Odhození proudnic
- Obě hadice přesahují půdorys bedny
- Použití zavětrovacích podpěr bariéry
- Nevytažení závaží do 2NP
- Při cestě ze žebříku nešlápnutí na spodní příčli
- Nedotažení figuríny za metu (figurína se nedotýká čáry)
- Nehumánní transport figuríny
- Nepřetočení pneumatiky na danou vzdálenost
- Nepřenesení zátěže do cíle

