Dobrovoľný hasičský zbor a obec Šuňava Vás pozývajú na súťaž jednotlivcov :

Železný hasič Šuňava 2017
2.Ročník
Termín a miesto konania:
V Šuňave dňa 10.6.2017 (sobota) na Trojičnom námestí pred obecným úradom v Šuňave.
Program súťaže:
do 9:45 príchod a prezentácia súťažiacich.
9:45 – nástup k zahájeniu súťaže a pokyny k plneniu disciplín
10:00 – štart prvého súťažiaceho
Registrácia bude možná aj počas súťaže. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov bude po
ukončení pokusu posledného súťažiaceho.

Kategórie a podmienky účasti v súťaži :
- Muži - od 19 do 35 rokov
- Ženy
- Muži nad 35 rokov
- Dorastenci (do 19 rokov)
Do súťaže sa môžu prihlásiť aj mladší súťažiaci ako 18 rokov, za podmienky, že predložia
písomný súhlas zákonného zástupcu. Vek sa posudzuje ku dňu súťaže. Každý súťažiaci štartuje
na vlastnú zodpovednosť, je povinný sa oboznámiť s podmienkami súťaže, zvážiť svoju
schopnosť štartovať a plniť disciplíny s prihliadnutím na zdravotný stav. Je povinný použiť
predpísané ochranné prostriedky, dodržiavať zásady BOZP a zákaz používania alkoholických
nápojov, omamných a psychotropných látok pred a počas plnenia súťažných disciplín.
Podmienkou štartu je pri prezentácii uhradiť štartovné vo výške 5 € a predložiť podpísanú
prihlášku s prehlásením o zdravotnom stave ( súťažiaci mladší ako 18 rokov aj súhlas
zákonného zástupcu).

Výstroj súťažiacich:
Zásahový oblek, zásahová prilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, alebo pevná vojenská
obuv (kanady). Dýchací prístroj (bez masky) dodá usporiadateľ. Každý súťažiaci použije vlastnú
výstroj okrem dýchacieho prístroja, ktorý zapožičia usporiadateľ. V prípade potreby bude
možnosť zapožičania aj ostatnej výstroje od usporiadateľa. Súťažiaci musí mať na sebe počas
plnenia všetkých disciplín , riadne upevnenú určenú výstroj.

Súťažné disciplíny:
1. Hadice
Súťažiaci sa po odštartovaní presunie na miesto, kde budú 4ks hadice B, dve a dve spojené
a hasičská striekačka. Súťažiaci pripojí dve hadice B na obidva vývody hasičskej striekačky,
potom zapojí dve prúdnice B na opačné konce spojených hadíc B. Následne ich rozvinie
v smere dráhy na vzdialenosť 38 metrov, prúdnice položí za vyznačenú čiaru. Hadice môže
rozvíjať, ťahať ľubovoľným spôsobom (napr. po jednej alebo obidve súčasne)

2. Bariéra
Súťažiaci sa presunie k prekážke ktorú prekoná v predpísanej výstroji. Muži do 35 r.
prekonávajú bariéru vysokú 2 metre. Muži nad 35 r. a dorastenci prekonávajú bariéru vysokú
150 cm, ženy prekonávajú rebríkovú stenu vysokú 2 metre so 4 priečkami. (prekážka podľa
pravidiel celoštátnej hry PLAMEŇ)

3. Kanistre
Na treťom úseku zoberie súťažiaci dva kanistre a prenesie ich na vzdialenosť 10 metrov
cez prekážku (bariéra CTIF vo výške 70 cm), potom sa otočí okolo kužeľa a ide späť 10 metrov
tiež cez tú istú prekážku. Kanistre položí na vyznačené miesto odkiaľ ich zobral (kanistre sa
nesmú hádzať). Muži a muži nad 35 r. prenesú 2 ks kanistre každý naplnený 20 l vody, ženy
a dorastenci prenesú 2 ks kanistre každý naplnený 7 l vody.

4. Hammerbox
Muži a muži nad 35 r. vykonajú 30 úderov s kladivom do hornej časti a 30 úderov do dolnej
časti hammerboxu (spolu 60 úderov). Ženy a dorastenci vykonajú 20 úderov s kladivom do
hornej časti a 20 úderov do dolnej časti (spolu 40 úderov).

5. Zvíjanie dvoch hadíc B
Na tomto úseku súťažiaci zvinie do kotúča dve rozvinuté hadice B, v ľubovoľnom poradí a
umiestni ich na podložky 80x80 cm. Hadice sa musia zvíjať jednotlivo a celá zvinutá hadica sa
položí na podložku.
6. Veža
Na tomto úseku sa súťažiaci presunie po rebríku na vežu z lešenia a tam vytiahne na lane
ponad zábradlie jednu hadicu a položí ju na plošinu. Muži a muži nad 35 r. vyťahujú jednu
hadicu B. Ženy a dorastenci vyťahujú jednu hadicu C. Potom pretekár zíde z plošiny po rebríku
a pokračuje ďalej.

7. Schody
Súťažiaci príde do budovy, kde zoberie jednu hadicu C zviazanú viazačom a vynesie ju na druhé
poschodie, kde sa otočí a zíde s ňou dole, tam položí hadicu na vyznačené miesto odkiaľ ju
zobral a pokračuje ďalej.

8. Pneumatika
Na tomto úseku súťažiaci prevráti pneumatiku cez hranu 4 krát po sebe a to 2 krát smerom
dopredu a potom 2 krát smerom späť.

9. Rozdeľovač
Súťažiaci na tomto úseku pripojí na mieste pripravené dve hadice C a jednu hadicu B k
rozdeľovaču a pokračuje ďalej.

10. Figurína
Na poslednom úseku súťažiaci uchopí figurínu ľubovoľným spôsobom a prekoná s ňou
vzdialenosť 5 metrov, kde sa s ňou otočí okolo kužeľa a vráti sa 5 metrov späť. Figurínu musí
umiestniť na miesto za vyznačenú čiaru spoza ktorej ju zobral. Potom dobehne do cieľa. Čas
sa bude zaznamenávať elektronickou časomierou.

Hodnotenie:
Na každom úseku budú činnosť sledovať a vyhodnocovať rozhodcovia.
Za nesprávne plnenie úloh na jednotlivých úsekoch dráh budú súťažiacim k dosiahnutému
času pripočítané trestné body - sekundy nasledovne :

- 30 sekúnd – za nesprávne splnenie úlohy na jednotlivom úseku, ktoré bude v rozpore so
smernicami a pokynmi rozhodcov.
- 120 sekúnd (2 minúty) – za úplné ignorovanie úlohy, vynechanie prekážky, alebo disciplíny.
Každá disciplína sa posudzuje zvlášť.
Neplatný pokus – ak súťažiaci svoj pokus nedokončí alebo ho vzdá, alebo sa bez
odôvodneného ospravedlnenia nedostaví včas na štart a v predpísanej ústroji. Diskvalifikácia
je tiež za nešportové a neslušné správanie sa súťažiacich voči rozhodcom, organizátorom
súťaže a ostatným účastníkom súťaže.

Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne najnižší výsledný čas. Výsledný čas je súčtom času
za ktorý splní súťažiaci všetky disciplíny a prípadných trestných bodov.
Ocenené budú prvé tri miesta v každej kategórii .
Každý súťažiaci dostane certifikát o absolvovaní trate s dosiahnutým časom.

Registrácia
Súťažiaci sa prihlási do súťaže
sunavadhz@gmail.com

zaslaním elektronickej správy

na emailovej adrese :

Do správy uveďte meno a priezvisko súťažiaceho, kategóriu a organizáciu prípadne
obec ktorú zastupuje.
Stravovanie bude zabezpečené v priestoroch súťaže. Každému súťažiacemu, ktorý uhradí
štartovné bude vydaný stravný lístok. V prípade potreby pre súťažiacich zo vzdialenejších
miest je možné zabezpečiť po telefonickom dohovore aj ubytovanie.
Prípadné doplňujúce informácie na tel. č. 0910/222 585.

! ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PRÍPADNÚ ZMENU PRAVIDIEL SÚŤAŽE. POUČENIE
SÚŤAŽIACICH K PRAVIDLÁM BUDE VYKONANÉ NA NÁSTUPE PO ZAHÁJENÍ SÚŤAŽE.

V Šuňave dňa 12.5.2017

Ing. Ján FRIDMAN – predseda DHZ

ČESTNÉ PREHLÁSENIE – (Predložiť pri prezentácii pred začiatkom súťaže.)

Podpísaný ......................................................................................(meno a priezvisko)

Nar. ............................................. DHZ / obec .....................................................................

Kategória ........................................................
prihlásený do súťaže jednotlivcov „Železný hasič v Šuňave“ konanej dňa 10.6.2017
v Šuňave prehlasujem, že som oboznámený so smernicami a podmienkami tejto súťaže a že
sa budem disciplinovane riadiť pokynmi organizátorov súťaže. Ďalej prehlasujem, že môj
zdravotný stav mi dovoľuje plniť súťažné disciplíny uvedené v smerniciach tejto súťaže a že
budem dodržiavať zásady BOZP, zákaz používania alkoholických nápojov, omamných
a psychotropných látok a používať predpísanú výstroj a výzbroj.

V ........................................................... dňa .....................................

Podpis súťažiaceho ..................................................................................

U súťažiacich mladších ako 18 rokov

Meno a priezvisko zákonného zástupcu .................................................................................

Súhlasím aby sa hore uvedený súťažiaci zúčastnil tejto súťaže

V ........................................................... dňa .....................................

Podpis zákonného zástupcu ..................................................................................

