
SDH Velké Karlovice - Tísňavy 
pořádá 1. ročník 

 soutěže v silovém hasičském víceboji

Zimní železný hasič Velkých Karlovic

Termín: neděle 12. března 2017 v 9:00

Místo: Ski areál Razula, Velké Karlovice

Průběh a pravidla soutěže:  Soutěž v disciplínách TFA -  simulace zásahové činnosti  v  zásahovém 
oděvu pro hasiče se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěží (master ADP). Závodník startuje v 
kompletním  třívrstvém  zásahovém  obleku  (ženy  jednovrstvý),  zásahové  obuvi  (ženy  libovolná), 
zásahové přilbě a ochranných rukavicích (master zásahové).  Čas je měřen elektronickou časomírou. 
Protest se podává hlavnímu rozhodčímu pouze písemnou formou do 15 minut od ukončení pokusu s 
kaucí 500 Kč.

Podmínky účasti: Závodu se mohou účastnit členové SDH, HZS, DHZ a HaZZ. Organizátor může 
povolit start příslušníkům IZS. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Závodníci při 
registraci podepíší reverz.

Přihlášky: Do 10.3. 2017 na e-mail l.vojvodik@seznam.cz nebo tel. 731 475 775, aktuální startovní 
pořadí  bude  průběžně  zveřejňováno  na  Facebooku,  událost  Zimní  železný  hasič  Velkých  Karlovic. 
Maximální kapacita je 80 závodníků. Organizátor může dle aktuálních podmínek na trati kapacitu zvýšit. 

Startovné:  100 Kč uhradit do 10.3. 2017 na transparentní účet  2301158054/2010 u Fio banky. IBAN 
CZ2720100000002301158054,  SWIFT/BIC  FIOBCZPPXXX  pro  SK.  Do  poznámky  uvést  jména 
závodníků a SDH. Do 10.3. lze provést odhlášení, částka bude vrácena zpět na BÚ odesílatele, po 10.3. 
se  startovné  nevrací,  lze  jej  však  přenechat  jinému  závodníkovi.  Bez  uhrazeného  startovného  je 
přihláška neplatná.

Kategorie: muži, ženy, master. Pro start kategorie je třeba min. 5 závodníků.

Disciplíny:   60  (30)  úderů  do  hammerboxu,  tunel,  přenášení  zátěže,  smotání  hadice,  převalování 
traktorové  pneu,  přelezení  výškové  překážky,  tažení  zátěže.  Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  úpravy 
překážek dle aktuálních podmínek.

Ceny: muži 1.-5. místo, ženy a master 1.-3. místo. Ocenění závodníci obdrži voucher do Wellness Horal. 
Závodníci na 1.-3. místě obdrží pohár.

Časový program: 8:15 nástup, prohlídka trati 9:00 start závodu

Hlavní rozhodčí : Lukáš Vojvodík


