TFA Větřkovice 2022
VIII.ročník

Propozice soutěže
Pořadatel:

SDH Větřkovice u Vítkova

Termín:

sobota 6.8.2022

Místo:

Hasičská zbrojnice Větřkovice u Vítkova (MSK,okr.Opava),
parkování pro závodníky u Restaurace a v blízkém okolí

zde klikni pro zobrazení mapy

Kategorie:

Muži , Muži 35 +, Ženy

Ceny:

ohodnoceno bude prvních 5 ve všech kategoriích (poháry,věcné ceny)

Přihlášky:

do čt 4.8. 17 hodiny přes přihlašovací formulář na fb
stránce závodu
zde klikni pro přihlášení
(veškeré informace najete tam, pokud vás hyp. odkaz nepřesměruje
přihlaste se přes fb stránku). Potvrzení přihlášky a platby bude zasláno
obratem potvrzujícím e-mailem. Potvrzení o zaplacení bude vydáno při
prezentaci na místě. Vyjímečně se lze přihlásit na místě.

Mediální partner:

https://www.pozary.cz/sport/
Fb stránka : veřejná událost TFA Větřkovice so 6.8. 2022
zde klikni na fb stránku závodu

Průběh a pravidla
soutěže:

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za
použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je PARALELNÍ (postavena
pro 2 závodníky současně). Soutěž bude probíhat podle pravidel T.F.A.
Startuje se ihned po doběhu předchozích závodníků.. Vyhodnocení
proběhne do 45 minut po doběhnutí posledních závodníků.

Podmínky účasti:

Závodu se mohou zúčastnit příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR,
zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí a pozvaní závodníci ze
zahraničí.
Maximální počet závodníků je neomezen..
Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí s platnou lékařskou
prohlídkou. Za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace.
Soutěžící musí být zdravotně způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou
hloubkou, startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě
jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. V případě úrazu nese
odpovědnost vysílající organizace.
Soutěžící musí být v den závodu starší 18 let. V případě mladších uchazečů
je potřeba zaslat souhlas zákonného zástupce (vytiskne si obrázek z fb stránky
události TFA Větřkovice so 6.8.2022 ,řádně jej vyplní a předloží při
prezentaci - viz hyp.odkaz)
zde klikni pro zobrazení souhlasu rodiče

Fotografie z TFA Větřkovice 2013
(na této ulici budou poskládány všechny disciplíny)

Časový program:

Sobota 6.8.2022
9:00 - 9:30 hodin
9:40 - 9:55 hodin
10:00 hod

- prezentace
- nástup, seznámení s tratí
- start prvních soutěžících
(nejprve muži,poté ženy)

vyhlášení výsledků soutěže bude podle časového sledu (cca 30 min po
doběhnutí posledních závodnic) ,při počtu cca 40 závodníků cca ve 13 hodin.
Poté bude následovat přesun na vyhlášení a pěna.
Dopr.program: ukázka zásahové techniky ze ZÚ Hlučín- TRITON
Malá trať pro děti,bazén,pěna
Různé: v případě dotazů kontaktujte pořadatele Davida Řehulku přes email
rehulka.david@seznam.cz nebo přes messenger

Veškeré aktuality a informace budou průběžně přidávány
na fb stránku závodu!!!
Časomíra:

Výsledný čas závodníka bude měřen elektronicky a 1 stopkami
pro kontrolu.Každý závodník zastaví časomíru zamáčknutím cíl. hřibu.

Vybavení soutěžícího: Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení
Muži: -třívrstvý zásahový oblek
-zásahová obuv a přilba
-libovolné rukavice
Ženy: -stejné jako muži s vyjímkou obuvi
(povolena SPORTOVNÍ OBUV)
Kompletní dýchací přístroj bez masky (jako zátěž).
DP v počtu 2 ks zajistí pořadatel.(je vhodné aby si závodníci donesli
vlastní DP)

TRATĚ
.Příprava na start :
Závodník bude nachystán na svůj start dle startovní listiny
v předepsaném vybavení.Startující vybíhá na pokyn rozhodčího a po
zaznění výstřelu ze startovací pistole!

Disciplíny Muži: 1, Disciplína „Běh s požárními hadicemi“
Soutěžící rozvine dvě hadicová vedení na vzdálenost cca 35 m.
2, Disciplína „Transport figuríny“
Úkolem je uchopit figurinu cca 80 kg a transportovat ji na na 20m
3, Disciplína „Kolejnice“
Závodník pomocí palice (kladiva) posune závaží na 1,5 m
4, Disciplína „Motání hadice B“
Úkolem je smotat do kotouče jakkoliv (libovolným způsobem)
rozvinutou hadici B a vložit na bedny.
5, Disciplína „Přenos závaží“
Dva barely s vodou 2x20 kg na vzdálenost, cca 20 metrů.
6, Disciplína „Hammer Box“
Závodník provede 60 úderů 8 kg kladivem.
7, Disciplína „Bariéra“
Závodník překoná libovolným způsobem 2 m bariéru. Při pokusu o
překonání nesmí použít bočnic.Po nepřekonání použije žebřík

Disciplíny Ženy: 1, Disciplína „Běh s požárními hadicemi“
Soutěžící rozvine dvě hadicová vedení B vzdálenost cca 35 m
2, Disciplína „Transport figuríny“
Úkolem je uchopit figurinu cca 40 kg a transportovat ji na na 20m
3, Disciplína „Kolejnice“
Závodnice pomocí palice (kladiva) posune závaží o 1m.
4, Disciplína „Motání hadice B“
Úkolem je smotat do kotouče jakkoliv (libovolným způsobem)
rozvinutou hadici B a vložit na bedny.
5, Disciplína „Přenos závaží“
Dva barely s vodou 2x15 kg na vzdálenos 20 m.
6, Disciplína „Hammer Box“
Závodnice provede 30 úderů 8 kg kladivem.
7, Disciplína „Bariéra“
Závodnice překoná libovolným způsobem balíky slámy o výšce 1,3 m.
Vpřípadě nepřekonání může závodnice využít žebřík.

video mužská trať
videosestřih z minulého ročníku
Závod je zařazen do poháru KSH MSK v TFA
2022 (z něhož vzejde tým závodníků pro MSK
a ten bude reprezentovat na MČR v TFA ve
Štramberku 1.10.2022) a bude v souladu
s jeho ustanoveními, propozicemi
apod.(výsledky,bodování…)

SCHÉMATICKÁ MAPKA TRATÍ
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