Organizační zabezpečení soutěže

Mnichovický dětský železňák
Termín konání: 29.6. 2019 od 10:00 hod
Místo konání: Masarykovo náměstí Mnichovice, 251 64
Prezence: od 9:00 - 9:30 hod
Zahájení: od 10:00 hod
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Mnichovice
Účel: Ověření fyzické zdatnosti mladých členů sborů dobrovolných hasičů
Soutěž je vypsána pro: Jednotlivce z kolektivů mladých hasičů
Kategorie: Mladší žáci, starší žáci, dorost - dorostenky/dorostenci
Startovné: 100,- Kč na soutěžícího, bude uhrazeno při registraci
Výstroj: Obuv a oblečení podle pravidel hry Plamen, přilba,
požární opasek, pro kategorii dorost k uvážení pracovní rukavice
Výzbroj: Zjistí pořadatel
Soutěž byla sestavena z následujících disciplín:
Soutěž se skládá z disciplín, které závodník absolvuje jednu po druhé v pořadí
stanoveném pořadatelem předem. Toto pořadí je pro všechny startující shodné.
Plnění jednotlivých disciplín vysvětlí pořadatel před zahájením závodu.
Disciplíny pro jednotlivé kategorie jsou rozdílné v hmotnosti břemen a cílových
vzdálenostech.
Závodník musí být připraven v předepsané výstroji v prostoru startu
k předstartovní kontrole nejpozději v době odstartování předchozích rozběhu,
jinak nebude ke startu připuštěn.
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Popis tratě:
1) Závodník roztáhne nezavodněný proud:
o kategorie mladší žáci roztáhnou 2x hadice C na vzdálenost 20m
o kategorie starší žáci roztáhnou 3x hadice C na vzdálenost 30m
o kategorie dorost roztáhnou 2x hadice B na vzdálenost 30m
Proudnici na zem po natažení proudů závodník odloží – neodhodí!
2) Závodník převalí pneumatiku:
o kategorie mladší žáci převalí pneu osobního vozu 3x tam a zpět
o kategorie starší žáci převalí pneu osobního vozu 5x tam i zpět
o kategorie dorost převalí pneu nákladního auta 6x proti svahu
3) Smotání hadic a uložení do přepravky:
o kategorie mladší žáci svine 1x hadice C 10m
o kategorie starší žáci svine 1x hadice C 20m
o kategorie dorost svine 1x hadice B 20m
4) Závodník proleze tunelem s kanystrem
5) Závodník proskáče dráhu z pneu
6) Hammerbox
o závodník uchopí obouruč kladivo a provede střídavě 10 úderů do jeho
horní a dolní konstrukce
7) Roztažení zavodněného proudu D
Ukončení pokusu:
 Pokus končí proběhnutím cílové čáry
 V případě nevolnosti nebo jakýchkoliv náhlých zdravotních potíží musí
pokus ukončit sám závodník !
 Porucha na výstroji není důvodem k opakování pokusu
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Diskvalifikace závodníka nastane v případě:
 Porušení pravidel jednotlivých disciplín
 Odložení jakékoliv části výstroje či výzbroje
 Neuposlechnutí pokynů rozhodčího
 Nedodržení vyznačené trasy
Hodnocení:
 Startovat se bude dle startovní listiny
 Každému soutěžícímu se měří dosažený čas
Protest:
 Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány
hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu
 Protest podává zásadně vedoucí poškozeného závodníka
Používání drog, zakázaných látek a alkoholu se přísně zakazuje!
Přihlášky je možné zaslat nejpozději do 21.6. 2019 a to na email:
tfa@hasicimnichovice.cz, tel: 604 801 969
Podepsanou a orazítkovanou originál přihlášku předloží závodník při
prezenci.
Soutěž je zařazena do hasičské železné ligy, kam je možné se přihlásit
nejpozději 7 dní před začátkem první soutěže, Dětský železný hasič
Senohraby 1.6. 2019.
Poznámka:
 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram soutěže
v případě neočekávaných okolností
 Pořadatel si vyhrazuje právo prohodit pořadí disciplín nebo disciplínu
pozměnit

Jiří Kosina

Jiří Babor

Velitel SDH Mnichovice

Starosta SDH Mnichovice
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