Kdy:
· 29. června 2019 od 13:00 hodin.
Kde:
· Masarykovo náměstí Mnichovice
Prezence závodníků:
· Od 12:00 do 12:30 hodin Masarykovo náměstí Mnichovice
Startovné:
· Startovné: 100 Kč
. Bude uhrazeno při registraci
Pořadatel:
· Sbor dobrovolných hasičů Mnichovice
Soutěž je vypsána pro:
· Jednotlivce
. Kategorii: A - muži s použitím dýchacího přístroje
B – ženy (dýchací přístroj jako zátěž)

Výstroj:
Kategorie A

Kategorie B

· Zásahový oděv (kalhoty + kabát) včetně termoregulační vložky
· Zásahová holeňová obuv
· Pracovní rukavice
· Zásahová přilba
· Požárnický pás
. Vlastní dýchací přístroj s min. zásobou 1000 litrů vzduchu
. Oděv PSII
. Kotníková pracovní obuv
. Pracovní rukavice
. Zásahová přilba
. Požárnický pás
. Dýchací přístroj dodá pořadatel (jako zátěž)

Výzbroj:
· Zajišťuje pořadatel.

Disciplíny:
· 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 jednotlivých kategorií jsou rozdílné (kategorie B používá nižší hmotnosti).
Soutěžící kategorie A startuje v předepsané výstroji s nasazeným dýchacím přístrojem a nasazenou
maskou.
Popis tratě – kategorie A (pořadatel si vyhrazuje právo změny):
- Závodník roztáhne 2 nezavodněné proudy B na vzdálenost 50 m (2 x 3 hadice B).
- Na dalším stanovišti závodník svine dvě hadice B a uloží je do přepravky.
- Závodník pomocí palice 8 kg posune pneumatiku na stanovenou vzdálenost.
- Závodník uchopí dva barely (á 20 l) a překoná s nimi stanovenou trasu.
- Závodník překoná bariéru (2 m) vlastní silou bez použití bočních vzpěr.
- Závodník pomocí žebříku vyleze na simulovanou věž a pomocí lana vytáhne materiál.
- Z určeného místa závodník přemístí figurínu (80 kg) kolem vyznačené mety.
- Závodník roztáhne zavodněný proud a položí proudnici do vyznačeného prostoru.
- Po odložení hadice pokračuje závodník do cíle.
Popis tratě – kategorie B (pořadatel si vyhrazuje právo změny):
- Závodnice roztáhne 1 nezavodněný proud B na vzdálenost 40 m (3 hadice B).
- Závodnice svine dvě hadice C a uloží je do přepravky.
- Závodnice převalí pneumatiku nákladního vozu na stanovenou metu.
- Závodnice uchopí dva barely (á 10 kg) a překoná stanovenou trasu.
- Závodnice pomocí žebříku vyleze na simulovanou věž a pomocí lana vytáhne zátěž.
- Závodnice svine hadici B a uloží jí do přepravky.
- Závodnice roztáhne zavodněný proud C.
- Po odložení hadice pokračuje závodnice do cíle.
Diskvalifikace závodníka nastane v případě:
· Porušení pravidel jednotlivých disciplín
· Odložení jakékoliv části výstroje či výzbroje.
· Neuposlechnutí pokynů rozhodčího.
· Nedodržení vyznačené trasy.
. Spotřebováním vzduchu v tlakové lahvi dýchacího přístroje kategorie A.
Protest:
· Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány hlavnímu
rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu
· Protest podává zásadně soutěžící
· Kauce k protestu je stanovena na 100 Kč
Přihlášky:
· Předem na e-mail: tfa@hasicimnichovice.cz
. Osobně nejpozději do zahájení prezence v den závodu
. Volná forma s uvedením jména, příjmení, organizace a kontaktního tel. čísla
. Při prezenci závodník vyplní a odevzdá přihlášku, kterou na místě obdrží od pořadatele

Poznámka:
· Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram soutěže v případě
neočekávaných okolností.
· Závodník svým podpisem ztvrzuje, že k závodu nastupuje na vlastní nebezpečí.
. Kontaktní tel.: 604801969

V Mnichovicích, 10.4. 2019

