TFA Petřvald 2015
Pořádající:

SDH Petřvald

Datum konání:

11. 7. 2015, start v 9:00 hod.

Přihlášky:

do 9. 7. 2015

Prezentace:

8:00‐8:45

Kde:

Areál pod hasičárnou ‐ Petřvald č. 411, 742 60 (okr. Nový Jičín)
GPS: 49°42'17.035"N, 18°8'52.297"E

Kategorie:

Muži do 35 let
Dýchací přístroj jako zátěž, HZS, JPO II, JPO III‐kompletní
třívrstvý zásahový oblek, JPO V‐zásahový oblek BUSHFIRE
Zásahová obuv, rukavice libovolné, zásahová přilba
Muži nad 35 let
Dýchací přístroj jako zátěž, HZS, JPO II, JPO III‐kompletní třívrstvý
zásahový oblek, JPO V‐zásahový oblek BUSHFIRE
Zásahová obuv, rukavice libovolné, zásahová přilba
Ženy
Pracovní stejnokroj PS II, obuv sportovní, rukavice libovolné,
zásahová přilba

Startovné:

150 Kč, v ceně občerstvení

Velitel soutěže:

Ing. Ondřej Fabián

Hlavní rozhodčí:

Lubomír Šíp

Pojištění:

pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel
nezajišťuje

Tech. ustanovení:

soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA

Počet startujících:

max. 40

Ceny:

muži: 1. ‐ 3. místo
ženy: 1. ‐ 3. místo
Všichni startující účastnický list

Časomíra:

Elektronická

Mapa trati:

viz samostatná příloha

Přihlášky:

email: fabian@kania‐ostrava.cz
Tel.: 724 804 715 (Ondřej Fabián)

Start:

Soutěžící startuje v předepsané výstroji s DP jako zátěží. Minimální zásoba
vzduchu je 80% plnícího tlaku lahve. Takto ustrojený soutěžící plní
všechny disciplíny. Soutěžící musí být v prostoru startu plně ustrojen 30
sekund před zahájením pokusu. Po celou dobu pokusu nesmí žádnou část

výzbroje ani výstroje sundat, rozepínat nebo jinak upravovat. Výjimkou je
pouze případ nevolnosti nebo zdravotní indispozice, v tomto případě je to
dovoleno a tím je pokus ukončen.

DP si každý závodník donese vlastní, v omezené míře hlavně pro
JPO‐ V bude k zapůjčení u pořadatele
Popis soutěže:

1) po odstartování soutěžící roztáhne 2x tři nezavodněné hadice „B“,
které odloží za vyznačenou metu, musí je položit, ne hodit!!!
2) transport cca 80 kg figuríny za vyznačenou metu, pouze Rauthekovým
úchopem. Jakékoli jiné uchopení není dovoleno.
3) přesun závaží max. 20 kg na vzdálenost 25 m
4) přesun ocelového závaží kladivem po kolejnici na vzdálenost 3m
5) překonání osmi pneu
6) hammer box: uchopí 15 kg kladivo a následně bouchá o strop a dno
kovové klece. Celkem 60 úderů (30 horní a 30 spodní deska). Po splnění
počtu úderů bude upozorněn poklepem na rameno.
7) bariéra 2x2m, kterou musí soutěžící překonat jakýmkoliv způsobem bez
pomocí postranních vzpěr. Jsou pouze tři pokusy, pokud nepřekoná
překážku ani na třetí pokus, může překonat překážku pomocí
připraveného žebříku
8) přesun pneu na vzdálenost 10 m překlopením
9) roztažení zavodněného vedení 1xB a sestřik terče, kdy bude tímto
zastavena časomíra.
Disciplíny pro ženskou kategorii budou upraveny‐ snížení vah závaží,
upravení bariéry, upravení počtu úderů na hamer boxu, atd.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati a překážek!

PŘIHLÁŠKA
T.F.A. PETŘVALD 2015
JSDH, HZS, HZSP

Jméno a příjmení

Datum narození

Podpisem při prezentaci prohlašuji, že splňuji zdravotní způsobilost
ke startu v soutěži dle propozic.

