Propozice
Úvodní ročník TFA „Okolo Kohútky“
1. Pořadatel
Hlavními pořadateli soutěže jsou SDH Halenkov a Infocentrum Kohútka. Jako
spolupořadatelé jsou obec Halenkov, Nový Hrozenkov.

2.Datum konání
Soutěž se uskuteční dne 22.9.2012 v areálu horské chaty Kohútka.

3.Pro koho
Soutěže se mohou zúčastnit fyzicky a zdravotně způsobilí hasiči všech druhů jednotek PO.

4. Organizační pracovníci soutěže
Velitel soutěže: Fratišek Januš – SDH Halenkov
Hlavní rozhodčí: Josef Řepka – SDH Stanovnica
Sbor rozhodčích: členové SDH okrsku č. 6

5.Všeobecné ustanovení
Pořadatel: SDH Halenkov
Datum konání: 22. září 2012
Místo konání: Horská chata Kohútka, Nový Hrozenkov 241, (www.kohutka.cz)
Startovné: 50 Kč/soutěžící (guláš a nápoj v ceně - strava zajištěna na místě)
Prezentace závodníků: 9:00 hod
Seznámení s disciplínami: 9:45 hod
Start soutěže: 10:00 hod

Podání přihlášek, startovné
Do 20.9. 2012 na e-mail hasici@halenkov.cz, bližší informace na tel: 605927998.
Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození, název vysílající
organizace.
Další možnost přihlášení je na místě při prezenci, pořadatel si ale vyhrazuje právo omezit
počet závodníků.
Startovné se hradí při prezenci závodníka.

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření

Zdravotní dohled vykonají členové Horské služby stanice Kohútka.
Závodníci vyplní u prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“.
Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.
Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí a je si vědom rizik, které tato soutěž obnáší.

6.Technické ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A. (simulace zásahové činnosti v ochranném
oděvu pro hasiče a použitím vzduchového dýchacího přístroje jako zátěže).
Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat postupně podle pořadí
určeného pořadatelem.
Soutěž bude provedena podle pravidel soutěží T.F.A. s tímto upřesněním:
a) Vybavení závodníka:
Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kalhoty PS II, třívrstvý zásahový oblek včetně
odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče, zásahové rukavice, zásahová obuv, pracovní
polohovací pás, izolační vzduchový dýchací přístroj bez masky a hadice jako zátěž (Saturn 5).
Závodník používá své osobní ochranné pomůcky.
V případě že jednotka tyto pomůcky nevlastní, bude na místě možnost zapůjčení.
Dýchací přístroj, který je použit jako zátěž, dostane závodník 3 minuty před startem od
rozhodčího, který provádí kontrolu závodníka.
b) Povrch trati:
Zpevněný asfaltový a nezpevněný travnatý povrch, kovové schodišťové rošty.
c) Popis trati – po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí :
- uchopí dva cca 20 kg kanystry, přenese je okolo kuželu na určenou vzdálenost a odloží na
vyznačené místo,
- vyběhne po schodišti na nástupní plošinu lanovky,
- z nástupní plošiny lanovky vytáhne pomocí lana cca 20 k g kanystr a odloží jej na vyznačené
místo,
- proběhne 10 ks pneumatik od osobního automobilu uspořádaných ve dvou řadách,
- uchopí obouruční kladivo (max 15kg) a provede do konstrukce hammerboxu 40 úderů (20
nahoru a 20 dolů),
- uchopí jeden konec hadice C52 a svine ji ve vzduchu „na jednoducho“ do kotouče a odloží
na určené místo,
- přemístí pneumatiku (cca 75 kg) úchopem za spodní patku pneumatiky a pohybem vzad až
do cíle, pokus končí přetažením pneumatiky přes cílovou čáru.

d) Kategorie
Muži
Ženy (jednodušší startovní podmínky)
Družstva muži (minimálně 3 členové)
První tři místa v kategoriích Muži, Ženy, Družstva muži budou ohodnocena poháry a věcnými
cenami.
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE ZÍSKÁ VÍKENDOVÝ POBYT NA HORSKÉ CHATĚ
KOHÚTKA.

7.Různé
Měření času bude probíhat elektronicky časomírou a ručně stopkami.
Vyhlášení výsledků bude 30 minut po skončení závodů.
Soutěž se koná za každého počasí.
Tato soutěž bude v příštím roce zařazena do Vsacké ligy TFA.

Těšíme se na Vaši účast.
Velitel soutěže: František Januš

Starosta SDH: Petr Janota

