Železný hasič Brzice
Srdečně zveme všechny mladé hasiče na
Juniorského železného hasiče, který se bude konat
31.8.2019.
Toto soutěžní klání je určeno pro všechny mladé hasiče, kteří mají chuť a odvahu
vyzkoušet si jeden z prestižních závodů na okruhu TFA. Závodit se bude dle pravidel
této disciplíny s místními úpravami SDH.
A proto zveme Vás MH, příznivce a nadšence této soutěže, abyste si přišli udělat
krásný sportovní den plný zábavy k nám do Brzic na hřiště, kde se na Vás všechny
budeme těšit. Občerstvení zajištěno.
PREZENCE OD: 8:00-8:30h.
Začátek od: 9:00h.
Startovné : 30 Kč
Velitel soutěže: Jaroslav Kuna
Hlavni rozhodčí: Pavel Borůvka
Pořadatel: SDH Brzice
Zdravotník:
Koordinator : Tereza Geťková

Soutěž je vyhlášena pro kategorie:
Přípravka: 3-5 let
Mladší mladší: 6-8 let
Starší mladší: 9-11 let
Starší: 12-15 let

Propozice disciplin pro tento závod:
1. Žebříková stěna
2. Kladina
3.Svinování hadic
4.Guma
5. kanystry
6.Tunel
7.Hamer box
8. Figurína
9. Hydrantový nástaec

Provedeni disciplín
1. Překonání žebříkové stěny musí být provedeno tak, že ruce musí uchopit
nadhmatem alespoň třetí a čtvrtou příčku a nohy šlápnout na první a druhou příčku.
To platí jak pro výstup, tak i pro sestup. Hovoříme o viditelném uchopení rukou a
viditelném šlápnutí.
Za špatné provedení disciplíny 10 trestných sekund.
2. Přeběhnutí kladiny musí být provedeno tak, že při sbíhání musí soutěžící
minimálně jednou šlápnout na seběhový můstek ( stejně jako ve směrnici Plamen).
Při pádu z kladiny, bude možno kladinu znova překonat bez penalizace.
Za špatné překonání překážky tj. bez šlápnutí na seběhový můstek 10 trestných
sekund.
3. Při svinování hadic závodník doběhne k připravené hadici. Svine dvojitě danou
hadici a odloží do připraveného boxu.
Svinutá hadice musí být dle směrnic a nesmí jakoukoliv částí přečnívat box. Vrací se
k druhé hadici, kterou smotá stejným způsobem.
Za špatné provedení 10 trestných sekund.
Přípravka 1x hadice D
Mladší 1x hadice C
Starší mladší 2x hadice C
Starší 2x hadice B
4. Závodník doběhne k rozestavěným gumám. Za překonání překážky se považuje
prošlápnuti každé gumy (mezery mezi šprynclemi). Za neprošlápnutí gumy 10
trestných vteřin
Přípravka : 4 ks
Mladší :6ks
Starší mladší :8ks
Starší : 10ks
5. Závodník na stanovišti uchopí do rukou kanystry (přípravka 1ks hadice v nosiči) a
přenese na vytyčenou značku ,kde odloží. Ostatní dle rozdělení přenesou kanystry na
dané vzdálenosti do vytyčeného prostoru.
Za nesplnění disciplíny 10 trestných sekund
Mladší 2 x 2 litry
S. mladší :2 x 3litry
Starší : 2 x5 litrů
6. Závodník proleze vytvořeným tunelem libovolným způsobem.
7. Závodník vezme gumovou palici a dle věkového rozdělení udeří do horní a spodní
části hammer boxu.

Nesplnění disciplíny 30 trestných vteřin
Přípravka 5-5 gumová palice - malý box
Mladší 10-10 gumová palice – malý box
S. mladší 10-10 gumová palice – velký box
Starší 10-10 2-3 kg palice – velký box
8. Závodník uchopí v podpaží připravenou figurínu a libovolným způsobem ji
přesune do vyznačeného prostoru na určenou vzdálenost.
Špatné odložení (mimo vyznačený prostor tj. figurína nesmí žádnou svoji částí
přesahovat vyznačený prostor ) 20 trestných sekund.
Přípravka - malá figurína 2 kg
Mladší - velká figurína 7 kg
Starší mladší - velká figurína - cca 10kg
Starší - velká figurína – cca 20 kg
9. Na hydrantový nástavec připojí hadici C. Na hadici C připojí proudnici C. S
napojenou proudnicí proběhne cílem.
Za nesprávné spojení koncovek (hadice, hydrant, proudnice) 10 trestných sekund.
Přípravka má trasu uzpůsobenou dle věku a možností závodníků. Odpadá
disciplína číslo 9.

Výstroj, výzbroj závodníka:
Přilba schváleného typu Vlastní
Dlouhý rukáv
Sportovní uniforma, stejnokroj
Sportovní boty (tretry,kopačky nelze použít)
Dýchací techniku dodá pořadatel dle rozdělení kategorii
Přihlášky do soutěže zasílejte na soptici.brzice@seznam.cz od 1.6.2019 do 15.8.2019
Počet závodníků je omezen na 30 z každé kategorie.
Další informace k soutěži vám rádi zodpovíme na tel. Čísle 731 403 777
nebo na soptici.brzice@seznam.cz
Aktualizace o počtu soutěžících bude probíhat každý týden na www.brzice.cz

Přihláška na Juniorského hasiče

Jméno a příjmení:
Kategorie:
Datum narození:
SDH:

