SDH Soběšovice ve spolupráci
s KSH MSK pořádá soutěž

Soběšovický ŽELEZŇÁK
III. ročník silové soutěže
outěže v hasičském víceboji Toughest Firefighter Alive,
zároveň O. ročník poháru KSH MSK v TFA mladých hasičů v roce 2021
a také kolo Beskydského
B
železného hasiče 2021
2021.

Místo
ísto konání: fotbalové hřiště Soběšovice
Soběšovice 209

Den: 25. 9. 2021 v 10,00
,00 hod.
Z důvodu sestavení startovní listiny je uzávěrka přihlášek, která je součástí
pozvánky do 15.9.2021na
15.9.2021 email: mhsobesovice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Roman Raš
Věkové kategorie: přípravka 3 – 5 let
A – nejmladší 6– 8 let
B – mladší 9 – 11 let
C – starší 12 – 15 let
D – dorost 16 – 18 let
Hodnotí se holky i kluci v každé kategorii zvlášť.
Rozhodující je věk závodníka v roce konání soutěže.
Soutěžit se bude ve věkových kategoriích podle těchto propozic, avšak pro úča
účastníky
Beskydské
eskydské ligy se body přepočítají dle propozic Beskydského
eskydského železného hasiče.

Technické prostředky: osobní výstroj dle směrnic hry plamen (dlouhé kalhoty, triko
s dlouhým rukávem, pevná obuv a přilba). Pro kategorii dorostu platí výjimka ve formě
krátkého rukávu. Zakázány jsou kopačky i tretry. Nářadí a batohy se závažím k provedení
disciplín je jednotné a dodá ho pořadatel. Trať je chystána pro všechny závodníky jednotně
pořadatelem!

Disciplíny: hammer box, kladina, roztažení hadicového vedení, tunel, motání hadice,
výšlap na schod, běh pneumatikami, přeskok překážky, přetažení figuríny, přesun
pneumatiky

Pořadí disciplín určuje pořadatel
Popis trati: Kategorie přípravka
Rozvinutí hadicového vedení – 4 m od začátku úseku je postaven hydrantový nástavec
s přechodem. Vlevo od něj je položena hadice C v kotouči a proudnice. 9 m od nástavce je
čára odložení. Závodník napojí jednu koncovku na nástavec, druhou na proudnici a odl
odloží
na čáru odložení.
Hammer Box – uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo. Závodník doběhne
k hammer boxu a provede celkem 20 úderu palicí, kterou následně odloží zpět.
Běh pneumatikami – na trati je 10 ks pneumatik, kterými závodník musí proběhn
proběhnout.
Smotání hadice a odložení na podložku - soutěžící smotá hadici D a odloží na podložku.
Tunel – uprostřed úseku je tunel, kterým musí závodník proběhnout.
proběhnout
Výšlap na schod – na trati je imitace schodu, na který musí závodník 10* vstoupit oběma
nohama nahoru a 10* slézt oběma nohama dolů.
Přesun pneumatiky – koulení pneumatiky z jednoho místa na místo druhé označené
označené.
Překonání překážky – v úseku je postavena překážka 50cm vysoká, kterou musí závodník
jakýmkoliv způsobem překonat..

Kategorie A, B
Rozvinutí hadicového vedení – 4 m od začátku úseku je postaven hydrantový nástavec
s přechodem. Vlevo od něj je položena hadice C v kotouči a proudnice. 9 m od nástavce je
čára odložení. Závodník napojí jednu koncovku na nástavec, druhou na proudnici a odloží
na čáru odložení.
Hammer Box – uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo. Závodník doběhne
k hammer boxu a provede celkem 20 úderu palicí, kterou následně odloží zpět.
Běh pneumatikami – na trati je 10 ks pneumatik, kterými závodník musí proběhnout
Smotáníí hadice a odložení na podložku - soutěžící smotá hadici C a odloží na podložku.
Tunel – uprostřed úseku je tunel, kterým musí závodník proběhnout.
proběhnout
Výšlap na schod – na trati je imitace schodu, na který musí závodník 10* vstoupit oběma
nohama nahoru a 10* slézt oběma nohama dolů se závažím, které stojí u schodu
schodu.
Přesun pneumatiky – koulení pneumatiky z jednoho místa na místo druhé označené
Překonání překážky – v úseku je postavena překážka 70 cm vysoká, kterou musí závodník
jakýmkoliv způsobem překonat.

Kategorie C
Běží s imitací dýchacího přístroje na zádech (batoh s 2l.
l. naplněnou PET láhví).
Rozvinutí hadicového vedení – 4 m od začátku úseku je postaven hydrantový nástavec
s přechody. Vlevo i vpravo od něj jsou položeny hadice C v kotouči. 9 m od nástavce je čára
odložení. Závodník napojí jednu koncovku z každé hadice na nástavec, druhé koncovky
odloží na čáru odložení.
Hammer Box – uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo. Závodník doběhne
k hammer boxu a provede celkem 40 úderu palicí,
palicí, kterou následně odloží zpět.
Běh pneumatikami – na trati je 10 ks pneumatik, kterými závodník musí proběhnout
proběhnout.
Smotání hadice a odložení na podložku - soutěžící smotáá hadici C a odloží na podložku.
Výšlap na schod – na trati je imitace
imitace schodu, na který musí závodník 20* vstoupit oběma
nohama nahoru a 20* sléztoběma
oběma nohama dolůse
dolů závažím, kterým se vyzbrojí v úseku trati.
Překonání překážky – uprostřed úseku je překážka 150 cm vysoká, kterou musí závodník
překonat.
Kladina – soutěžící musí překonat celou kladinu bez seskoku bokem nebo před čarou
seskoku.
Přetažení figuríny – přetáhnutí z jednoho místa na druhé.

Kategorie D
stroje na zádech (batoh s 2x2l. naplněné PET láhve).
Běží s imitací dýchacího přístroje
Rozvinutí hadicového vedení – 4 m od začátku úseku je postaven hydrantový nástavec.
Vlevo i vpravo od něj jsou položeny hadice B v kotouči. 9 m od nástavce je čára odložení.
Závodník napojí jednu koncovku z každé hadice na nástavec, druhé koncovky odloží na čáru
odložení.
Hammer Box – uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo. Závodník doběhne
k hammer boxu a provede celkem 40 úderu palicí, kterou následně odloží zpět.
Běh pneumatikami – na trati je 10 ks pneumatik, kterými závodník musí proběhnout
proběhnout.
Smotání hadice a odložení
ení na podložku - soutěžící smotá hadici B a odloží na podložku.
Výšlap na schod – na trati je imitace schodu, na který musí závodník 20*vstoupit oběma
nohama nahoru a 20* slézt s oběma nohama dolů se závažím,, kterým se vyzbrojí v úseku
trati.
Překonání překážky – na úseku je překážka 150cm vysoká, kterou musí závodník překonat
překonat.
Kladina – soutěžící musí překonat celou kladinu bez seskoku bokem nebo před čarou
seskoku.
Přetažení figuríny – přetáhnutí z jednoho místa na druhé.

Trestné: 10 s. k dosaženému času za každé nesprávné provedení
-

Hammer box – špatné
atné odložení kladiva (neodložení zpět do boxu)
Roztažení hadice – špatně zapojené koncovky (na jeden ozub), špatné odložení
(proudnice ani hadice se nedotýká čáry odložení)
Motání – nesmotaná hadice, přečnívá-li
přečnívá li přes podložku při odložení
Pneumatiky – vynechání pneumatiky
Kladina – seskočení před čárou seskoku
Překážka – pokud soutěžící překážku oběhne
Koulení pneumatik – nedokoulení na vyznačené místo
Figurína – nepřetažení na vyznačené místo
Schod – šlapaní bez závaží

Neplatný pokus: nevhodné a nesportovní chování závodníka i vedoucího, úmyslné
nepřekonání překážky.
Protest: písemně do 10 minut od ukončení pokusu k rukám hlavního rozhodčího
rozhodčího. Na
pozdější protesty nebude brán zřetel. Protest se podává písemně.
Ceny:hodnoceny budou první tři místa v každé kategorii,, každý závodník obdrží malé
občerstvení.
Další informace, pravidla a výsledky jednotlivých závodů naleznete na stránkách
www.kshmsk.cz

Občerstvení zajištěno. Zdravotní služba
služba na místě. Soutěž proběhne současně na dvou
tratích. Soutěž bude měřena elektronickou časomírou. Závodník má pouze jeden pokus.
Soutěž se uskuteční dle platných protiepidemických opatření.
opatření

Kontakt na pořadatele závodu:
Michal Goluch, SDH Soběšovice, tel.: 774811101,, misagoluch@gmail.com

Srdečně zve SDH Soběšovice,
běšovice, těšíme se na Vás.

Vedoucí mládeže Michal Goluch

PŘIHLÁŠKA
do soutěže TFA mladých hasičů
SDH:
Okres:
Jméno a příjmení

Datum narození

Kategorie

Závodníci souhlasí s využitím fotografických, filmových a jiných obrazových nebo zvukových záznamů,
které byly pořízeny osobami, které pověřil štáb soutěže, na příslušném kole k dalším provozním účelům SH
ČMS (plakáty, propagační předměty, informační tiskoviny apod.).
Vedoucí MH
Jméno, příjmení:
Telefon
e-mail:
Podpis vedoucího MH:
Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního
zabezpečení, že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím
této přihlášky přihlašují, že soutěžící i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití
obrazových materiálů a se zpracováním osobních údajů přihlášených správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07,
Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH
a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a že veškerá
výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením
Směrnice hry Plamen a Pravidlům soutěže TFA mladých hasičů.

