Propozice soutěže v disciplínách TFA Valašské Klobouky

KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA
MISTROVSTVÍ ČR V TFA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

TFA Valašské Klobouky 2016
6. ročník silové soutěže o KLOBUCKÉHO TVRĎÁKA
stanice HZS Valašské Klobouky
Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje
Krajská odborná rada velitelů (represe) KSH Zlínského kraje
Vsacká liga TFA

SOBOTA 25. ČERVNA 2016
Valašské Klobouky
GPS: 49°8'15.216"N, 18°0'40.522"E

Propozice soutěže v disciplínách TFA Valašské Klobouky.

Kvalifikace na MČR, je určena pro řádné členy SH ŠMS a nejsou příslušníci HZS ČR, nebo zaměstnanci HZS
podniku. Soutěž v disciplínách TFA pro dobrovolné hasiče se uskuteční ve dvou věkových kategoriích:
muži A – 34 let (ročník narození 1982 a mladší)
muži B – 35 let (ročník 1981 a starší).
Soutěž v disciplínách TFA o Klobuckého tvrďáka je určena pro jednotlivce, družstva, muže, ženy, SDH, DHZ, HZS
dle pravidel Vsacké ligy TFA.

Datum konání:

25. 06. 2016

Místo konání:

areál stanice HZS Valašské Klobouky

GPS:

49°8'15.216"N, 18°0'40.522"E

Pořadatel:

stanice Valašské Klobouky

Startovné pro TFA:

60,- Kč

Prezence závodníků

25. 06. 2016, 8:00 - 9:30 hodin

Seznámení s disciplínami:

9:50 hodin

Start soutěže:

10:00 hodin

Kategorie Klobuckého tvrďáka:

muži, ženy, jednotlivci, družstva

Kategorie kvalifikace na MČR:

muži A – 34 let (ročník narození 1982 a mladší)
muži B – 35 let (ročník 1981 a starší).

Organizační zajištění soutěže
Organizační pracovníci:
Velitel soutěže:

Mgr. Bc. Jiří Ovesný

Vedoucí technické skupiny:

Tomáš Bublák

Hlavní rozhodčí:

Ing. Kateřina Blinková (kvalifikovaný rozhodčí TFA)

Akreditace:

Ing. Kateřina Blinková (kvalifikovaný rozhodčí TFA)

Odborná rada soutěží:

Jan Bělíček (kvalifikovaný rozhodčí TFA)

Časomíra:

elektronická

Technická skupina:

HZS Valašské Klobouky

Podání přihlášek pro kvalifikaci:
Do 20. června 2016 pouze písemně přihlašovacím formulářem na email bublacek@seznam.cz. Na později doručené
přihlášky nebude brán zřetel!
Počet soutěžících: Maximální počet pro obě kategorie je celkem 70 závodníků. V případě většího počtu
přihlášených budou soutěžící vybráni dle klíče: datum podání přihlášky, poměrné zastoupení okresů, poměrné
zastoupení kategorií.
Kvalifikace na MČR v TFA: Tato soutěž je kvalifikační na MČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA.
Z tohoto kola postoupí 5 nejlepších soutěžících (3 v kategorii A, 2 v kategorii B + náhradníci), kteří budou
reprezentovat Zlínský kraj na MČR v disciplínách TFA.
Soutěž o Klobuckého tvrďáka: Tato soutěž je zařazena do Vsacké ligy TFA, přihlášky mimo kvalifikaci možno i
telefonicky. Kvalifikační závodníci budou upřednostněni, startovní pořadí bude určeno dle přijetí přihlášek.
AKREDITACE:

Při AKREDITACI se závodníci prokazují dle zaslané přihlášky:
občanským průkazem,
platným průkazem SH ČMS (s fotografií a potvrzením o zaplacení členského příspěvku za
rok 2016). Fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.

U akreditace budou závodníkům sděleny další závazné pokyny organizátora soutěže.
Bez úplného členského průkazu nebude závodník akreditován a nebude mu umožněn start.
PROHLÁŠENÍM soutěžícího, který stvrdí svým podpisem, že není ve služebním ani zaměstnaneckém poměru u
HZS ČR ani zaměstnancem HZS podniku, a že splňuje fyzickou, zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené
v propozicích soutěže a pokud dojde ke změně zdravotní způsobilosti před konáním závodu, musí tuto skutečnost
oznámit pořadateli při akreditaci. V případě startujícího závodníka mladšího 18 ti let (datum narození je až po datu
konání soutěže), nutno předložit při akreditaci „Prohlášení rodiče/zákonného zástupce o způsobilosti člena SH
k soutěži“.
Startovní pořadí:

Startovní pořadí bude určeno pořadatelem, dle přihlášek.

Prezence na soutěž:

Prezence soutěžících a platba startovného proběhne od 8:00 do 9:30 hod. na označeném
místě.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje.

Stravování:

Možnost občerstvení na vlastní náklady.

Zdravotní zajištění:

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajišťuje výjezd HZS Valašské Klobouky.
Za zdravotní stav soutěžících odpovídá přihlašovatel.
Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.

Bezpečnostní opatření: Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických
prostředků, správnost jejich používání a provádění pravidelných kontrol a údržby podle
platných předpisů odpovídá přihlašovatel. Každý soutěžící závodí na vlastní nebezpečí!

Pravidla soutěže – TFA disciplíny
Pravidla:

Soutěž je pojatá jako modifikace disciplín TFA. Každý soutěžící je povinen absolvovat
celou trať a překonat v určeném pořadí překážky na trati (viz popis trati). Celou trať musí
soutěžící absolvovat s předepsanou výstrojí a výzbrojí s nasazeným dýchacím přístrojem
bez masky.

Podání protestu:

Protest se podává písemně na daném formuláři hlavnímu rozhodčímu. Při podání protestu
bude složena finanční kauce v hotovosti ve výši 500,- Kč. V případě, že bude protest
uznán, bude částka vrácena, pokud bude neuznán, částka propadá ve prospěch pořadatele.

Výstroj a výzbroj:

Kompletní ochranný oblek pro hasiče (může být i jednovrstvý), (kabát a kalhoty), triko s
krátkými nebo dlouhými rukávy, zásahová přilba včetně zátylníku, zásahová obuv a
zásahové rukavice. Dýchací přístroje zajišťuje pořadatel.

Popis trati:

Po startu soutěžící provádí následující disciplíny:

Po startu soutěžící vyleze po žebříku do prvního patra cvičné věže. Zde pomocí lana vytáhne 20 kilogramové závaží,
které vyzvedne přes okno na podlahu. Při sestupu z věže není dovoleno seskočení z žebříku. Následuje překonání 2
metrové bariéry. Soutěžící pokračuje k hamerboxu, kde provede 60(ženy 40) úderů 10 kilogramovým kladivem.
Následně vytáhne 2 pneumatiky do sušáku na hadice pomocí lana a spustí je zpět na zem Poté následuje roztažení 2
kusů hadic B. Následuje přenesení figuríny přes tunel a kolem kuželu zpět. Při cestě zpět smotá hadice B, které
předtím rozvinul a dá je do připraveného boxu. Poté uchopí 2 kusy barelů o váze 20 kilogramů, přičemž musí projít
20 kusy pneumatik a závaží vrátí na stejné místo. Dále proleze oknem a přichází k pneumatice, kterou 2x převrátí
tam a 2x zpět. Nakonec soutěžící běží do cíle a zde protnou cílovou čáru.
Trať má travnatý a asfaltový povrch, žebřík je kovový.
Start:

Nástup do prostoru startu 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje. Soutěžící
startuje s kabátem, kalhotami, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi, nasazeným
dýchacím přístrojem. Takto připraven ke startu musí být soutěžící minimálně 30 sekund
před startem. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani
rozepínat nebo jinak upravovat.

Doprovod:

Závodníka může mimo trať doprovázet pouze 1 osoba.

Diskvalifikace:

Uděluje se za nesplnění, nebo za nedodržení dílčího prvku.

Pravidla:

Soutěž se řídí platnými pravidly pro soutěže Vsacké ligy TFA
http://vsackaligatfa.webnode.cz/
Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Na splnění disciplín (od startu po cíl) je
stanoven časový limit 10 minut.

.
Vyhodnocení:

Kontakt:

Vyhodnocení bude provedeno do 30 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje
dosažený celkový čas. Čas se měří elektronickou časomírou a ručně. První 3 soutěžící a
družstva budou odměněni. Výsledky kvalifikace včetně náhradníků budou zveřejněny do
konce následujícího pracovního týdne na stránkách: www. ksh-zlkraje.cz .
Tel: 737 516 439
Email: bublacek@seznam.cz
Adresa: Brumovská 710, 766 01 Valašské Klobouky

Ve Vsetíně 13. května 2016

Mgr. Bc. Jiří Ovesný – velitel stanice HZS Valašské Klobouky
Tomáš Bublák – HZS Valašské klobouky
Ing. Kateřina Blinková – kvalifikovaný rozhodčí TFA
Jan Bělíček – ÚORPS SH ČMS, kvalifikovaný rozhodčí TFA

Trať:

