Prague fireman race "TFA"
II. ročník
o putovní pohár
závod se počítá zároveň jako nominační pro MČR TFA
muže a nově i ženy
pro kraj Praha
Pod záštitou
Odborné rady mládeže, odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva městského
sdružení hasičů hl. m. Prahy

12. září 2020 od 9,00 hod
v pražské Stromovce.

Místo konání – Praha, Holešovice při dnech IZS
Hlavní organizátor soutěže – Mandys Josef
Velitel soutěže – Jašek Jakub
Hlavní rozhodčí – Hartmanová Martina
Vedoucí technické čety – MSH hl. m. Prahy
Technická četa – Nejméně 5ti členná, složená z členů SHČMS
Prezentace, prezence a sčítání výsledků – MSH hl. m. Prahy
Hlavní časomíra – MSH hl. m. Prahy
Zdravotnické zajištění – Medevac

1. Účast:
Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS, kteří zároveň nejsou příslušníky HZS ČR, nebo
zaměstnanci HZS podniku. Soutěž v disciplínách TFA pro dobrovolné hasiče se uskuteční ve
dvou věkových kategoriích:
a) kategorie muži 18 let /ročník narození 1986 a mladší/
b) kategorie muži 35 let /ročník narození 1985 a starší/
c) kategorie muži 45 let/ ročník narození 1975 a starší
d) kategorie ženy 18 let/ ročník narození 2002 a starší
O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání soutěže.
Obdobná pravidla platí pro zařazení žen do věkových kategorií.
Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za zdravotní stav závodníků odpovídá
pořadateli vysílající KSH ČMS.
Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV
SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a
Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel TFA“, upravené těmito
propozicemi soutěže.
Všeobecná ustanovení:
➢ Zájemci se přihlásí prostřednictvím elektronického formuláře nejpozději do 8. září
2020.
Přihlášku
vyplňujte
výhradně
elektronicky
na
adrese:
https://forms.gle/gWaebnAE2FVZe94Y9 K dispozici je rovněž na stránkách MSH Praha. Případné
změny mohou být uplatněny nejpozději při prezenci v den konání soutěže.
➢ Startovní listina bude sestavena a zveřejněna v den konání soutěže po prezenci závodníků
➢ Prezence rozhodčích proběhne dne 12. září 2020 v 7.00 v místě konání soutěže.
➢ Prezence závodníků bude probíhat v dne závodu 12. září 2020 od 7.30 hod.
➢ Při prezenci se závodníci prokazují dle zaslané přihlášky s občanským průkazem a platným
průkazem SH ČMS
➢ Startovné se nevybírá.
➢ Zdravotnickou službu v místě soutěže zabezpečí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících
odpovídá pořadateli přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže
vyplývá z předpisů SH ČMS.
➢ Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických
prostředků, správnost jejich používání a provádění pravidelných kontrol a úkonů podle
platných předpisů odpovídá přihlašovatel.
Předpokládaný časový rozpis soutěže
07:30 - 08:30 hod. prezence závodníků
08:35 - 09:30 hod. instruktáž se závodníky a doprovodem
09:30 hod. slavnostní nástup a zahájení - účastní se všichni soutěžící a rozhodčí
09:45 - start soutěže dle startovního pořadí
Pořadatel si vyhrazuje právo změn časového harmonogramu.

Technická ustanovení:
a) Obecné
➢ Trať bude postavena pro běh každého závodníka samostatně a je rozdělena do 4 úseků. V
každém úseku plní soutěžící jednotlivé disciplíny v předepsaném pořadí. Všechny čtyři úseky
závodník absolvuje bezprostředně po sobě. Časomíra bude sepnuta při startu do prvního
úseku a čas bude měřen až do doběhnutí čtvrtého úseku.
➢ Izolační vzduchový dýchací přístroj bude mít každý závodník vlastní.
➢ DT bude mít minimální váhu 9 kg. Na startu bude možnost jsi DT zapůjčit.
➢ V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje právo změny
jednotlivých úseků tratě.
➢ Protest může podat pouze závodník, případně jeho vedoucí uvedený v přihlášce a to ústně.
Pokud závodník nebude spokojený, může podat písemně protest. Veškeré protesty ústní,
písemné, se podávají hlavnímu rozhodčímu soutěže. V případě protestu o tomto musí být
učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve prospěch protestující strany.
Protest musí být podán do 15 minut po doběhnutí soutěžícího, vůči kterému je podáván
protest, popř. který protestuje. Kauce na podání protestu není vypsána.
Instruktáž
➢ Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení
jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže. Instruktáž je povinná pro všechny soutěžící. V
rámci instruktáže stanoví dobu startu, startovní intervaly mezi soutěžícími a případně
upřesní další pravidla.
Doprovod
➢ Každý soutěžící může mít svůj doprovod, který doprovází soutěžícího při plnění jednotlivých
disciplín a naviguje ho mezi jednotlivými úseky. Doprovod bude označen vestou, kterou
obdrží před startem závodníka, kterého povede. Doprovod může závodníkovi poskytnout
pouze v okamžiku, kdy bude připojován samonavíjecí záchytný systém (3.úsek - lešení).
Technické prostředky, které zabezpečuje pořadatel
➢ 6 x hadice B 75 mm, 2 x proudnice B;
➢ 1 x „dabl box“ na hadice + 2 hadice B 75 mm na balení;
➢ 1 x kladivo (perlík), 1 x hammer box - keiser box
➢ 1 ks tunel + 2 ks barel;
➢ 1 x 80 kg figurína;
➢ 1 x 3m bariéra;
➢ 2 x monitor + 2 x proudnice B;
➢ 1 x lešení s plošinou nahoře, na kterou je možno vylézt po pevném žebříku a provést vytažení
svazku hadic;
➢ 5 ks žebříku;
➢ 2 ks hadice B 75, smotané do kotoučů a svázané páskou;
➢ v prostoru cíle 2x žíněnka pro odpočinek závodníků ihned po doběhu;

Příprava na Start
➢ Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji
dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.
➢ Rozhodčí – startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá
pravidlům, po kontrole soutěžící odchází přímo do prostoru startu.
➢ Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvu s pracovním polohovacím pásem s
karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolační dýchací přístroj bude mít startující
přípraven za 3 m barierou kde si ho sám bez cizí pomoci oblekne a bude ho používat dále jen jako
zátěž až do cíle to platí i pro pracovní rukavice.
➢ Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před startem.
➢ Start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s
odstartováním pokusu.
➢ Penalizace bude prováděna dle propozic MČR TFA z výjimkou na 3m bariéře, kde v případě
nepřekonání u kategorie mužů bude přičteno 5 trestných minut a bude moci pokračovat v závodě
dál dle instruktáže.
POPIS DISCIPLÍN
Použité překážky v
v přiložené příloze.

Prague fireman race a jejich provedení dle propozic MČR TFA 2020

Stanovení pořadí
➢ Pořadí jednotlivců v každé kategorii se stanoví na základě celkového dosaženého času
soutěžícího, nebo součtu časů dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací;
Různé
➢ ústroj rozhodčích – PS II., případně červené funkční tričko ROZHODČÍ
➢ měření času bude provedeno na stopky;
➢ informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu;
➢ výsledky budou vyvěšeny po ukončení závodu a budou dále zveřejněny na stránkách MSH
Praha.

