Železný hasič Brzice 2020
Srdečně zveme všechny mladé hasiče na
2. ročník Juniorského železného hasiče, který se bude konat
20.9.2020.
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 soutěže 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:
ZAČÁTEK OD:
STARTOVNÉ:

8:00-8:30h.
9:00h.
30 Kč

Velitel soutěže:
Hlavni rozhodčí:
Pořadatel:
Zdravotník:
Koordinátor:

Jaroslav Kuna
Pavel Borůvka
SDH Brzice
Vladimír Mertlík
Mgr. Petra Žďárská
Soutěž je vyhlášena pro kategorie:

Přípravka:
Mladší - mladší:
Starší - mladší:
Starší:
Dorost:

3-6 let

ročník narození 2014 - 2017
k datu konání soutěže musí dovršit věku 3 let
k datu konání soutěže nesmí dovršit věku 6 let
6-8 let
ročník narození 2012 - 2014
9-11 let ročník narození 2009 - 2011
12-15 let ročník narození 2005 - 2008
16-18 let ročník narození 2002 - 2004

Rozdělení do věkových kategorií vychází z tabulky vydané ÚORM, která se vztahuje
vždy na soutěžní ročník hry Plamen, která je přizpůsobena vyhlášeným věkovým
kategoriím pohárové soutěže.

Propozice jednotlivých disciplín pro tuto soutěž:
1. Překonání žebříkové stěny CTIF
2. Překonání kladiny 80 cm / 4 m
3.Svinování hadic
4.Proskakování pneumatik
5. Přenášení kanystrů
6.Hammer box
7. Přenášení figuríny
8. Rozvinutí hadicového vedení od hydrantu
Provedení disciplín
1. Překonání žebříkové stěny CTIF musí být provedeno dle směrnice hry Plamen
(ruce musí uchopit nadhmatem alespoň třetí a čtvrtou příčku a nohy soutěžícího musí
šlápnout na první a druhou příčku). To platí jak pro výstup, tak i pro sestup.
Hovoříme o viditelném uchopení rukou a viditelném šlápnutí.
Tuto disciplínu neplní kategorie přípravka.
Hodnocení:
Za nesprávné překonání překážky (za každý případ)
10 trestných sekund
2. Přeběhnutí kladiny musí být provedeno dle směrnice hry Plamen (při sbíhání musí
soutěžící minimálně jednou šlápnout na seběhový můstek a následně seskočit za
ohraničující čáru na konci seběhového můstku).
Při pádu z kladiny, bude možno kladinu znova překonat bez penalizace.
Kategorie Starší přebíhá kladinu s dvěma hadicemiC52/10m v nosiči, které budou
připraveny před náběhovým můstkem a odložit je musí až za ohraničující čárou. Pro
kategorii Dorostu platí stejné provedení akorát se dvěma hadicemi B75/10mv nosiči.
Hodnocení:
Za nesprávné překonání překážky
10 trestných sekund
Za odložení hadic před ohraničující čáru
10 trestných sekund
3. Při svinování hadic závodník doběhne k připravené hadici, která je přeložena na
půl. Hadici svine do kotouče (správné svinutí hadice bude posuzováno podle
směrnice hry Plamen). Svinutou hadici odloží do připraveného boxu tak, aby žádnou
částí nepřečnívala box. Stejným způsobem smotá i druhou hadici.
Jednotlivé kategorie plní disciplínu s tímto materiálem:
Přípravka: 1x hadice C52/5m
Mladší - mladší: 1x hadice C52/10m
Starší - mladší:
2x hadice C52/10m
Starší:
2x hadice B75/10m
Dorost:
2x hadice B75/10m
Hodnocení:
Za špatně provedené smotání a uložení hadice
10 trestných sekund
(každá hadice se hodnotí samostatně)

4. Závodník doběhne k rozloženým pneumatikám. Za překonání překážky se
považuje prošlápnuti každé pneumatiky (mezery uprostřed).
Jednotlivé kategorie plní disciplínu s tímto materiálem:
Přípravky:
4 ks pneumatik
Mladší - mladší:
6 ks pneumatik
Starší - mladší:
8 ks pneumatik
Starší:
10 ks pneumatik
Dorost:
14 ks pneumatik
Hodnocení:
Za neprošlápnutí všech pneumatik
10 trestných sekund
5. Závodník na stanovišti uchopí do rukou kanystry a přenese je na vyznačené značky,
kde kanystry odloží. Součástí této disciplíny je překonání překážky (překážka s
laťkou CTIF), kterou podběhnou. Pokud závodník laťku shodí, má možnost ji usadit
na stojan a znovu ji překonat bez penalizace. Vyznačené značky na odložení kanystrů
jsou až za touto překážkou.
Jednotlivé kategorie plní disciplínu s tímto materiálem:
Přípravka:
2 kanystry 1 L
Mladší - mladší: 2 kanystry 2 L
Starší - mladší:
2 kanystry 3 L
Starší:
2 kanystry 4 L
Dorost:
2 kanystry 5 L
Hodnocení:
Za nesprávné odložení kanystrů mimo vyznačený prostor
10 trestných sekund
Za shození laťky
10 trestných sekund
6. Závodník vezme palici a dle věkové kategorie provede střídavě údery do horní a
spodní části hammer boxu.
Jednotlivé kategorie plní disciplínu s tímto materiálem a tímto způsobem:
Přípravka:
10 (pouze údery do spodní části hammerboxu) palice 1,5kg
Mladší - mladší: 10-10 (malý box)
palice 3 kg
Starší - mladší:
10-10 (velký box)
palice 3 kg
Starší:
10-10 (velký box)
palice 5 kg
Dorost:
20-20 chlapci, 15-15 dívky (velký box)
palice 5 kg
Hodnocení:
Za nesprávné provedení disciplíny
30 trestných sekund
7.Závodník uchopí v podpaží připravenou figurínu a přemístí jí pohybem pozpátku
do vyznačeného prostoru na určenou vzdálenost. Figurína nesmí žádnou svojí částí
přesahovat vyznačený prostora musí být uložena v přirozené poloze (na zádech, ruce
podél těla, nezvrácená hlava).

Jednotlivé kategorie plní disciplínu s tímto materiálem:
Přípravka:
malá figurína
2 kg
Mladší - mladší: střední figurína
8 kg
Starší - mladší:
střední figurína
8 kg
Starší :
velká figurína
15 kg
Dorost:
velká figurína
15 kg
Hodnocení:
Za nesprávné provedení disciplíny
Za nesprávné uchopení figuríny (ne v podpaží)

20 trestných sekund
10 trestných sekund

9. Na pevně ukotvený hydrantový nástavec osazený přechody B75/C52 připojí
soutěžící hadici C52/10m. Na hadici C připojí proudnici C. S napojenou proudnicí
proběhne cílem. Kategorie Přípravky bude napojovat hadici D na džberovou
stříkačku. Na hadici napojí proudnici D, se kterou proběhnou cílem. Kategorie
Dorostu bude na hydrantový nástavec napojovat dvě hadice C52/10m a na ně dvě
proudnice C. Cílem proběhne soutěžící této kategorie s proudnicemi v obou rukách.
Při probíhání cílem je nutné držet proudnici tak, aby bylo zřetelné její napojení na
hadici (viz. směrnice hry Plamen).
Hodnocení:
Za nepřipojení proudnice na hadici před proběhnutím cílem 10 trestných sekund
Za napojení proudnice či hadice na 1 ozub
10 trestných sekund
Za nesprávné rozložení hadicového vedení
10 trestných sekund
(u dorostu se každé hadicové vedení hodnotí samostatně)
Výstroj a výzbroj závodníka:
Výstroj a výzbroj závodníka dle směrnice hry Plamen
(pracovní či sportovní stejnokroj, dlouhý rukáv, přilba schváleného typu).
Sportovní obuv (ne tretry ani kopačky).
Závod absolvují závodníci s předepsanou zátěží dle kategorií:
Přípravka:
batoh s 1,0 kg zátěží
Mladší - mladší:
batoh s 3,0 kg zátěží
Starší - mladší:
batoh s 4,5 kg zátěží
Starší: dívky
batoh s 6,0 kg zátěží
Starší: chlapci
batoh s 7,5 kg zátěží
Dorost, tj. dívky i chlapci:
dýchací přístroj
Dýchací techniku dodá pořadatel.
Zaregistrovat se do soutěže je možné na www.brzice.cz od 1.6. 2020 do 31.8.2020.
Další informace k soutěži vám rádi zodpovíme na tel. čísle 608 364 446
nebo na soptici.brzice@seznam.cz.

Schematický nákres soutěžních drah:

