Sbor dobrovolných hasičů Napajedla
pod záštitou města Napajedla
pořádá

3. ročník soutěže

TFA Napajedla
Termín konání: sobota 7. října 2017, 8:00 hod.
Místo konání:

Masarykovo náměstí v Napajedlích

Časový rozvrh:

8:00 - 8:30 prezence
8:30 - 9:00 porada rozhodčích, zahájení, instruktáž závodníků
9:00
start soutěže
vyhlášení výsledků a vyhodnocení dle časového sledu soutěže

Průběh soutěže:

soutěž v disciplínách TFA - hasičský silový víceboj - pro
hasiče se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěž
v kategorii muži a ženy a s aktivním dýchacím přístrojem
v kategorii master

Podmínky účasti:

soutěže se mohou zúčastnit členové jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí, popř. členové SHČMS starší 18 let;
závodníci mladší 18-ti let pouze s písemným souhlasem rodičů

Startovné:

100,- Kč (ve startovném je zahrnuto občerstvení)

Pojištění:

každý soutěžící se účastní na vlastní nebezpečí!
závodníci podepíší při prezenci „čestné prohlášení o zdravotní
způsobilosti“

Přihlášky:

do 29. září 2017 na e-mail TFANapajedla@seznam.cz

Další informace:

případné další dotazy na telefonu 601 343 020, 739 403 219.

Za zdravotní stav soutěžících zodpovídá přihlašovatel!
Tomáš Brada v.r.
starosta SDH Napajedla

Pravidla soutěže TFA Napajedla
Výstroj
Závodník se účastní soutěže v třívrstvém zásahovém obleku (kabát + kalhoty),
zásahové přilbě, zásahových rukavicích (hasičské nebo záchranářské) a
zásahové či jiné pevné holeňové obuvi. V kategorii ženy je povolen jednovrstvý
zásahový oděv a pevná kotníková obuv. Jako zátěž ponese závodník jednotný
dýchací přístroj (dodá pořadatel). Kategorie master soutěží s vlastním dýchacím
přístrojem - není potřebný kurz NDT (závodníci soutěží na vlastní nebezpečí).

Popis trati:
1. úsek - roztahování hadic B75 *
Závodník připojí dva kusy hadic B k přenosné motorové stříkačce PS 12, uchopí
proudnice a roztáhne 2 x 2 hadice B75 v úseku 30 metrů. Závodník musí
proudnice odložit za vyznačenou čáru.
2. úsek - překonání bariéry
Závodník překoná dřevěnou bariéru 2m. Muži se musí pokusit aspoň jednou o
překonání, poté lze použít žebřík. Ženy mohou použít žebřík hned na první pokus.
U mužů bude použití žebříku penalizováno 10 sekundami.
3. úsek - překlopení pneumatiky
Závodník překlopí pneumatiku 4 x tam a 4 x zpět. Muži budou překlápět větší
pneumatiku, ženy menší. Každé nepřeklopení pneumatiky je penalizované 10
sekundami.
4. úsek - výstup na věž a vytažení kanystru *
Závodník vyleze po přistaveném žebříku (pohyb po žebříku vždy čelem k příčlím,
nahoru i dolů) na věž (výška cca 4m) a pomocí lana vytáhne na plošinu kanystr.
Muži vytahují kanystr o objemu 20l, ženy 10l. Po vytažení odloží závodník kanystr
na plošinu a opustí věž opět po žebříku.
5. úsek - transport figuríny *
Závodník uchopí figurínu (cca 75kg) a humánním způsobem ji transportuje po
vyznačené dráze. Muži 20 m, ženy 10 m.
6. úsek - HammerBox *
Závodník udeří kladivem do hammerboxu (nahoru, dolů) - muži 60 x, ženy 30 x
7. úsek - výstup schodů s hadicí *
Závodník vynese po schodech do cíle hadici složenou v harmonice - muži hadici
B75, ženy hadici C52.
* Nesplnění těchto úseků výše uvedeným způsobem bude hodnoceno jako
nesplnění soutěže a závodník bude diskvalifikován.

Závodník bude startovat ve vyznačené trati. Pokus zahájí stlačením tlačítka na
startu a ukončí stlačením tlačítka na vrcholu kostelních schodů.
Materiální zabezpečení
Pořadatel zajistí nářadí pro splnění trati a jednotný dýchací přístroj jako zátěž.
Závodník si s sebou přiveze výše uvedenou výstroj, závodníci v kategorii master
také vlastní dýchací přístroj.
Pořadatel si nechává právo na změnu úseků nebo jejich pořadí. Před začátkem
závodu bude trať představena závodníkům a každý úsek bude popsán
s vysvětlením, jak ho správně zdolat. Závodník bude před startem pořadatelem
zkontrolován, jestli je řádně ustrojen (předepsaná výstroj, límec zapnutý až ke
krku, zapnuté veškeré zipy).
Plánek závodiště:

PŘIHLÁŠKA

TFA Napajedla 2017
Název přihlašující organizace: …………………………………………………
Jméno, příjmení

Datum narození

Kategorie
(muži/ženy/master)

Razítko a podpis přihlašovatele: ………………………………………………

Zpětný kontakt na přihlašovatele:
Jméno, příjmení
Telefon

Přihlášky zasílejte na e-mail: TFANapajedla@seznam.cz
nejpozději do 29. 9. 2017.

