Železný hasič Trusovice
Soutěž podle pravidel TFA
Datum :

29.9.2018

Místo :

Hřistě SDH Trusovice, u kulturního domu Bohuňovice

Kategorie :

A – muži s aktivním DP
B – muži DP jako zátěž do 30 let
C – muži DP jako zátěž nad 30 let
D – ženy
Kategorie B, C a D může mít dýchací přístroj prázdný
START povolen pouze za 1 kategorii, každý musí mít vlastní
DP, zapůjčení u pořadatele možné po předchozí tel. domluvě
100 Kč

Startovné :
Příjezd a prezentace soutěžících :

od 8:30 hod.

Seznámení s provedením disciplín : 9:00– 9:30 hod
Zahájení soutěže :

9:30hod

Vyhodnocení :

do 20 minut po doběhnutí posledního závodníka

Časomíra :

elektronická

Podmínky účasti :

věk 18 let (v kategorii C od 15 let se souhlasem pořadatele)
absolvovaný kurz NDT kategorie A+B
vyplnění startovního lístku

Ustrojení :

Tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, třívrstvý zásahový oblek včetně
odnímatelných vrstev, hasičská přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv,
kompletní dýchací přístroj.
KATEGORIE B, C a D může mít sportovní obuv a pracovní rukavice

Popis disciplín : roztažení 4ks hadic B 75 ( á 20m )
smotání 2 ks hadic B 75 ( á 20m ) a odložení do bedny
hamerbox (40 úderů – 20 nahoře 20 dole)
překonání bariery 2 x 2 metry
výstup do 2 NP po žebříku a vytažení 20 kg závaží
transport figuríny 80kg
přetočení pneumatiky na určenou vzdálenost
transport zátěže 2 x 25 kg (20m)
Kategorie D ženy –transport figuríny v kolečkách, 20 úderů hamerbox (10nahoře 10 dole), u bariéry
žebřík, 10kg zátěž na vytažení a transport zátěže 2x15Kg.
Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření:
Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli vysílající organizace. Závodníci předloží u
prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“ (formulář vyplní na místě).
Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Každý soutěžící startuje na
vlastní nebezpečí.
SOUTĚŽ JE POŘÁDÁNA V DUCHU FAIR PLAY, NA MÍSTĚ NEBUDE ROZHODČÍ
S PLATNÝM PRŮKAZEM PRO DISCIPLÍNY TFA
Předběžné přihlášky : Na https://goo.gl/forms/g1IAvZDmMljwXS9l1 nebo na místě. Kontakt
Tomáš Hradil (hradil-tomas@seznam.cz , tel.: 608173925)
Maximální počet závodníků v každé kategorii 30. Pořadatel může počet startujících upravit
s ohledem na počet účastníků v ostatních kategoriích.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn, z důvodů místních podmínek, například změnu řazení disciplín.

