Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky
ve spolupráci s KSH MSK
pořádá
1. ročník poháru TFA mladých hasičů

BOBROVNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ
(5. kolo MSK ligy TFA mladých hasičů)
Termín konání: sobota 17. 9. 2022
Místo konání: asfaltové hřiště u sportovní haly v Bobrovníkách
(49.8710861N, 18.2060432E)
:45

Harmonogram:

8:00 - 8:45 prezentace
8:45 nástup soutěžících, instruktáž
9:00 start závodníků

Startovné: 30 Kč za závodníka
Kategorie: Přípravka 2017-2019 – P - v této kategorii nerozhoduje pohlaví
Mladší A 2014-2016
Mladší B 2011-2013
Starší C

2007-2010

Dorost D 2004-2006
Hodnotí se holky a kluci v každé kategorii zvlášť – kromě kategorie přípravka.
Přihlášení závodníků nejpozději do 7. 9. 2022 na email: bobrovniky.hasici.tfa@seznam.cz
Kontakt na pořadatele závodu: Tomáš Malurek 731 326 691
Tento projekt je spolufinancován Městem Hlučínem.
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Další informace naleznete v pravidlech, které jsou dostupné na www.kshmsk.cz.
Ceny: 1. - 3. místo pohár v každé kategorii
ostatní umístění odměna v podobě medaile za účast
spousta věcných cen – o rozdělení rozhodne pořadatel
Výstroj a technické prostředky: Osobní výstroj si zajistí každý závodník sám (dlouhé
kalhoty, dres/triko s dlouhým rukávem, krátký rukáv pouze kategorie dorost, pevná obuv – ne
kopačky a ne tretry, helma pro požární sport, možnost rukavic.
Technické prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel.
Závod bude probíhat ve 2 drahách.
Pořadí disciplín určuje pořadatel.

Disciplíny a jejich provedení:
Kategorie přípravka, A, B – Bez zátěže
Kategorie C – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá
pořadatel (obsah s 2kg zátěží).
Kategorie D – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá
pořadatel (obsah s 4kg zátěží).


rozvinutí hadicového vedení
Kategorie A, B
Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven
hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo od něho je položená hadice C
v kotouči (min. délky 9,5m). Vlevo od hadice je na čáře položena proudnice
C. 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení proudnice.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se
nářadím. Jednu koncovku hadice připojí na hydrantový nástavec a na
druhou koncovku hadice připojí proudnici, kterou odloží na vyznačenou
čáru. K napojení proudnice musí dojít kdekoliv mezi čárou na úrovni
hydrantového nástavce a čárou pro odložení proudnice.
Kategorie C
Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven
hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo, a i vpravo od něho je položená
hadice C v kotouči (min. délky 9,5m). 9 m od hydrantového nástavce je
vyznačena čára pro odložení hadic.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se
nářadím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a
druhou koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru. (u této kategorie
není proudnice).
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Kategorie D
Popis úseku:4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven
hydrantový nástavec. Vlevo, a i vpravo od něho je položena hadice B 75
v kotouči (min. délky 9,5 m). 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena
čára pro odložení hadic.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se
nářadím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a
druhou koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru. (u této kategorie
není proudnice).


překonání bariéry s přenosem barelů
Kategorie A, B,C, D
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěno příčné břevno - 0,7 m vysoké a
2,0 m široké a za ním jsou umístěny barely s vodou.
Provedení: Závodník běží k břevnu, které překoná libovolným způsobem,
převezme barely s vodou, které odloží na podložku.
A - 2x1l B a C – 2x3l D – 2x5l



běh pneumatikami
Kategorie A, B, C, D
Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěny
pneumatiky (celkem 10 ks).
Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku.



údery palicí v hammer box
Kategorie A, B
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.
Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede
předepsaný počet úderů v hammer boxu – 20 úderů palicí v hammer boxu
(10 nahoru, 10 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží
kladivo zpět do hammer boxu.
Kategorie C, D
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.
Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede
předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu
(20 nahoru, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží
kladivo zpět do hammer boxu.
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Tunel
Kategorie A,B,C,D 
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn tunel.
Provedení: Závodník doběhne k tunelu, kterým následně proběhne.

 překonání žebříkové stěny/ přeskok přes bariéru
Kategorie A, B, C
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna žebříková stěna.
Provedení: Závodník překoná žebříkovou stěnu, přičemž musí ruce uchopit
prvním dotykem nadhmatem alespoň třetí a čtvrtou příčku a nohy šlápnout
na první a druhou příčku. To platí jak pro výstup, tak i pro sestup.
Kategorie D
Přeskok přes bariéru 1,50 m vysokou.
Provedení: Závodník překoná libovolným způsobem bariéru.



smotání hadicového vedení
Kategorie A, B, C
Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice C 52 (min. délky 9,50m)
a na konci úseku je umístěná podložka rozměry (0,80 × 0,80 × 0,03m).
Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (min. délky 9,50 m), a hadici úplně
svine. Hadici, kterou smotá, umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí
přesahovat, vyčnívat přes okraj podložky.
Kategorie A – Hadice C 52 délka 5 m !!!
Kategorie D
Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice B 75 (min. délky 9,50m)
a na konci úseku je umístěna podložka rozměry (0,80 × 0,80 × 0,03m).
Provedení: Závodník na jednoducho smotá hadici B 75 (min. délky 9,50m)
a umístí na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat přes okraj
podložky.



Zapojení hadic na rozdělovač
Kategorie A, B, C, D
Popis úseku: Uprostřed úseku je nachystán rozdělovač se třemi hadicemi pro
jeho zapojení.
Provedení: Závodník přiběhne k rozdělovači a provede jeho zapojení.
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Kategorie Přípravka
Popis trati:
1) Napojení hadice D na autíčko se zapojením proudnice a natažením na vyznačenou
čáru
2) Běh pneumatikami
3) Údery palicí v Hammer boxu (10 úderů – 5 nahoru a 5 dolů)
4) Smotání hadice D (max. 5m) a odložení na podložku
5) Přenos barelů (2x prázdný barel) po lavičce a odložení na podložku
6) Tunel
7) Přenos figuríny
8) Přeskok přes překážky

Trestné:


10 s za každé nesprávné provedení – viz popis u jednotlivých disciplín
 rozvinutí hadicového vedení
Kategorie přípravka, A, B
Nesprávné napojení hadice nebo proudnice. Nesprávným napojením se
rozumí napojení na jeden ozub.
Nesprávné odložení proudnice (jakákoliv část proudnice musí ležet na
vyznačené čáře).
K napojení proudnice nedojde mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce
a čárou pro odložení proudnice.
Kategorie C, D
Nesprávné napojení hadice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na
jeden ozub.
Nesprávné odložení hadice (jakákoliv část hadice musí ležet na vyznačené
čáře).


překonání bariéry/lavičky a odložení barelů
Kategorie přípravka, A, B, C, D
Pokud soutěžící překážku oběhne.
Pokud barely nebudou na podložce nebo budou přečnívat.



běh pneumatikami
Kategorie přípravka, A, B, C, D
Vynechání pneumatiky.



údery palicí v hammer box
Kategorie přípravka, A, B, C, D
Neprovedení předepsaného počtu úderů.
Neodložení kladiva zpět do Hammer boxu.
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tunel
Kategorie přípravka, A, B, C, D
Neproběhnutí tunelem.



překonání žebříkové stěny/bariéry
Kategorie A, B, C, D
Nepřekonaní žebříkové stěny/bariéry předepsaným způsobem.



smotání hadicového vedení
Kategorie přípravka, A, B, C, D
Nesmotání hadice.
Hadice nebyla umístěna na podložku
Hadice přesahuje přes okraj podložky.



Zapojení hadic na rozdělovač
Kategorie A, B, C, D
Špatně zapojený rozdělovač – přes zub



Neplatný pokus za nevhodné, nesportovní chování soutěžícího, vedoucího,
úmyslné nepřekonání překážky.



Každou disciplínu je možno si opravit vrácením se na její začátek.
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