ŽELEZNÝ TŘEMBLAŤÁK
24.9.2022
Organizační zabezpečení soutěže
Termín konání:
 24. září 2022 od 10,00 hodin.
Místo konání:
 Hasičská zbrojnice Třemblat
 Myšlínská 83, 25165 Třemblat
Pořadatel:
 Sbor dobrovolných hasičů Třemblat
Účel:
 Ověření fyzické zdatnosti mladých členů sborů dobrovolných hasičů.
Soutěž je vypsána pro:
 Jednotlivce z kolektivů mladých hasičů.
Kategorie: dle pravidel hry Plamen





přípravka
mladší
starší
dorost – dorostenci/dorostenky

Prezence:
 Od 9.15 do 9,45 hodin.
 Hasičská zbrojnice.
 Parkoviště bude značeno
Startovné
 100,-Kč/soutěžícího, platba při registraci na č. účtu 272899320/0300 nebo na místě
v hotovosti
Zahájení soutěže:
 10,00 hodin.
Výstroj:





Soutěžní stejnokroj.
Obuv a oblečení podle pravidel hry Plamen.
Přilba.
Pracovní rukavice – dle uvážení
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Výzbroj:
 Zajišťuje pořadatel.
Celá trasa obsahuje následující disciplíny, soutěž je ukončena donesením hadice do cíle
START:
1) Přípravka – napojení proudničky na hadici D a rozvinout ji, proudnici položit
Mladší – napojení proudnice na hadici C 10m a překonat s ní překážku 80/180cm –
proudnici položit
Starší – napojení proudnice na hadici C 20m a překonat s ní překážku 80/180cm –
proudnici položit
Dorost – napojení proudnice na hadici C 20m a překonat s ní žebříkovou stěnu –
proudnici položit
2) Přípravka – transport figuríny – velký plyšový medvěd po trase 10m
Mladší – dokulit pneu od auta po vyznačené trase 10m
Starší – dokulit pneu od traktoru po vyznačené trase 15m
Dorost – dokulit pneu od traktoru po vyznačené trase 25m
3) 2 kanystry slalom
Přípravka – slalom mezi kužely s 2 prázdnými kanystry v délce 10m
Mladší – slalom mezi kužely s 2 kanystry o váze každý 1kg v délce 10m
Starší – slalom mezi kužely s 2 kanystry o váze každý 1,5kg v délce 15m
Dorost – slalom mezi kužely s 2 kanystry o váze každý 4kg v délce 25m
4) Přeručkovat žebřík dlouhý cca 3m
Přípravka – pouze běh na další překážku (neabsolvuje žebřík)
Mladší – ½ žebříku
Starší – ½ žebříku
Dorost – celý žebřík
5) Přenesení klády 1m dlouhé na vzdálenost:
Přípravka – přenesení malého kusu dřeva 10m
Mladší – 10m, kláda nepřesáhne 5kg
Starší – 15m, kláda nepřesáhne 7,5kg
Dorost – 25m, kláda nepřesáhne u dorostenkyň 15kg, u dorostenců 20kg
6) Hammer box
Střídavě 10 úderů do horní a dolní desky Hammerboxu palicí. Každá kategorie má
svojí vzdálenost obou desek a hmotnost palice.
CÍL
7) Smotání hadice a donesení do cíle, hadici položit, nesmí se rozmotat:
Přípravka – hadice D 10m
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Mladší – hadice C 10m
Starší – hadice B10m
Dorost - hadice B 20m



V případě nevolnosti nebo zdravotní indispozice musí pokus ukončit sám
závodník!
Porucha na výstroji závodníka není důvodem k opakování pokusu.

Hodnocení:
 Startuje se postupně dle startovní listiny.
 Každému soutěžícímu se měří dosažený čas a přičítají penalizace. Za každý
nesplněný úkol penalizace 10 vteřin
Penalizace závodníka nastane v případě:
 Nenapojení proudnice a nedotažení hadice přes překážku
 Nepřekonání výškové překážky
 Nedokulení pneumatiky
 Nepřenesení kanystrů a neodložení
 Nepřeručkování dané části žebříku
 Nepřenesení klády na vyznačenou metu
 Nesmotání hadice
Diskvalifikace závodníka nastane v případě:
 Odložení jakékoliv části výstroje či výzbroje.
 Neuposlechnutí pokynů rozhodčího.
 Nedodržení vyznačené trasy.
Doping:



Používání drog, zakázaných látek a alkoholu se přísně zakazuje!
Hlavní rozhodčí nebo rozhodčí disciplíny mají právo vybrat kteréhokoliv
závodníka k antidopingové kontrole a testu na alkohol.

Protesty:
 Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány hlavnímu
rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu.
 Protest podává zásadně vedoucí poškozeného.
 Pořadatel může za podání protestu požadovat složení kauce (500 Kč).
Zaslání přihlášek:
 Do 20.9.2022
 Na e-mail stolcova@stolc.cz. Podepsaný a orazítkovaný originál družstvo předloží
při prezenci.
Poznámka:
 Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet soutěžících dle skutečného počtu
přihlášených závodníků.
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Pořadatel si vyhrazuje právo posunout časový harmonogram soutěže v případě
nepříznivých povětrnostních podmínek.

Soutěž je zařazena do hasičské železné ligy, kam je možné se přihlásit nejpozději 7 dní před
začátkem první soutěže v této lize.

Kateřina Preislerová Štolcová
Vedoucí mládeže

Josef Sedláček
starosta sboru
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