PROPOZICE TFA 2022
5. ročník

5. ročník v disciplínách TFA
Pořadatel
Střední škola polytechnická České Budějovice, obor Požární ochrana.

Datum
Čtvrtek 23. 6. 2022

Místo konání
Areál školy a parkoviště školy, SŠ Polytechnické, Nerudova 59, České Budějovice

Časový harmonogram:
Prezentace:

7:30 – 8:30

Volná prohlídka trati: 7:30 – 8:30
Slavnostní nástup:

9:00

Start kategorie Muži: 9:20
Start kategorie Ženy: 11:00
Vyhodnocení:

13:00

Časový harmonogram se může změnit dle počasí a případných technických problémů.

Kategorie
Ženy 15 a více
Muži 15 a více

Všeobecná pravidla TFA - SŠ POLY ČB
Zúčastnit se mohou všichni současní i bývalí studenti SŠ polytechnické, oboru PO.
Mohou se přihlásit i ostatní studenti SŠ polytechnické, ale jejich počet je omezen (z hlediska
časového rozvrhu)
Závodník se musí dostavit 5 minut před startem na kontrolu výbavy. Musí být plně ustrojen
a nesmí během závodu odložit či sundat žádnou část výstroje, jinak bude okamžitě
diskvalifikován!
Diskvalifikace může také proběhnout při nesplnění či špatném splnění disciplíny.
Mladší 18 let doloží při prezentaci závodníků Souhlas rodičů (součást přílohy).
Startovní pořadí určí pořadatel. Každý závodník si ručí za svůj zdravotní stav.
Je zakázáno v areálu školy používat alkoholické nápoje a návykové látky. V případě porušení
nastane okamžitá diskvalifikace závodníka. Platí i pro fanoušky závodníků.
Přihlášky: Přihlásit se můžete nejpozději do 21. 6. 2022, ústně u Mgr. Jana Nýdla (306),
nebo na email: jannydl@email.cz.
Startovné: 100,- Kč.
V případě protestu (viz. příloha Penalizace) se skládá kauce 200,- Kč. V případě zamítnutí
protestu propadá kauce pořadateli na činnosti.
Pro všechny je přísný zákaz vstupu na trať včetně výběhu do poschodí společně
se závodníkem. V případě zájmu fotit nebo natáčet musíte žádat o povolení, které bude
uděleno při prezentaci závodníků. V případě porušení bude závodník diskvalifikován za pomoc
na trati! Nevztahuje se na pořadatele.
Za zkrácení tratě bude závodník diskvalifikován stejně jako za nesportovní chování k soupeřům
či pořadatelům.
Počet pokusů o překonání bariéry je limitován třemi pokusy! Bariéra musí být překonána podle
pravidel PS.
Co není uvedeno ve Směrnicích TFA SŠ POLY ČB je automaticky zakázáno.

Popis tratě pro kategorii Muži
-

Po startu závodník roztahuje 2 hadice B/75 (20 m) s proudnicemi B a poté pokládá
půlspojky proudnic za čáru. Obíhá metu, uchopuje další 2 hadice B/75 (20 m)
s proudnicemi B a poté pokládá půlspojky proudnic za další čáru.

-

Následuje Hammer box: 2 x 20 úderů palicí (8 kg).

-

Po něm na dalším úseku je dvoumetrová bariéra.

-

Po překonání bariéry stáčí hadici B a odkládá ji do připravené bedýnky.

-

Po stočení hadice přibíhá závodník ke dvěma kanystrům o objemu 20 l, které přenese
na určené místo.

-

Dalším úsekem je záchrana osoby – přemístění figuríny (80 kg)

-

Posledním úkolem na trati je výstup do třetího nadzemního podlaží „VĚŽE“,
tam závodník zastaví časomíru pomocí tlačítka. (schéma tratě je součástí směrnic)

Popis tratě pro kategorii Ženy
-

Po startu závodnice roztahuje 2 hadice C/52 (20 m) s proudnicemi C a poté pokládá
půlspojky proudnic za čáru. Obíhá metu, uchopuje další 2 hadice C/52 (20 m)
s proudnicemi C a poté pokládá půlspojky proudnic za další čáru.

-

Následuje Hammer box: 2 x 10 úderů palicí (5 kg).

-

Po něm na dalším úseku je bariéra vysoká 1,5 m.

-

Po překonání bariéry stáčí hadici B a odkládá ji do připravené bedýnky.

-

Po stočení hadice přibíhá závodnice ke dvěma kanystrům o objemu 10 l, které
přenese na určené místo.

-

Dalším úsekem je záchrana osoby – přenesení břemene (15kg)

-

Posledním úkolem na trati je výstup do třetího nadzemního podlaží „VĚŽE“,
tam závodnice zastaví časomíru pomocí tlačítka. (schéma tratě je součástí směrnic)

Výstroj závodníka kategorie Muži:
-

Zásahová přilba

-

Zásahové rukavice (možno použít rukavice na technický zásah)

-

Zásahový TŘÍVRSTVÝ oděv včetně odnímatelných vrstev (kabát a kalhoty)

-

Zásahová obuv nebo Kanady

-

Dýchací přístroj dodá pořadatel

Výstroj závodníka kategorie Ženy:
-

Zásahová přilba

-

Zásahové rukavice (možno použít rukavice na technický zásah)

-

Zásahový TŘÍVRSTVÝ oděv včetně odnímatelných vrstev (kabát a kalhoty)

-

Sportovní obuv

-

Závodnice běží bez dýchacího přístroje.

Souhlas rodičů pro závodníky, kteří jsou mladší 18 let

Souhlasím s tím, aby se můj syn /moje dcera/

Jméno, příjmení
Zúčastnil/a/ hasičské soutěže 5. ročník v disciplínách TFA na Střední škole polytechnické
v Českých Budějovicích, dne 23. 6. 2022.

V ________________________

Dne: ____________2022

_____________________________________
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce

Čestné prohlášení - sportovní akce
5. ročník v disciplínách TFA na Střední škole polytechnické v Českých Budějovicích,
dne 23. 6. 2022.
Prohlašuji, že výše uvedené sportovní akce se zúčastňuji na vlastní zodpovědnost a na vlastní
nebezpečí. Jsem zdravotně způsobilý a mohu se zúčastnit soutěže TFA 2022.

Jméno a příjmení

V ___________________________

Dne: ______________2022

Svým podpisem stvrzuji souhlas s tímto prohlášením.

__________________________________________
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce,
nebo vlastní (pokud jsi starší 18 let)

Tento formulář odevzdáte při prezentaci závodníka. Bez čestného prohlášení nebude
závodníkovi umožněn start v soutěži!

Rozvržení překážek TFA - SŠ POLY ČB:

Hodnocení soutěže:
V každé kategorii bude odměněno prvních pět závodníků pohárem.

Penalizace – 10 trestných bodů = 10 s
Hadice
Nepoložení půlspojek za čarou
Hození s proudnicemi

10 TB
10 TB

Hammer box
Za neumístění palice vedle hammer boxu po ukončení pokusu
Dokončení bez znamení rozhodčího
Hození s palicí

10 TB
10 TB
10 TB

Bariéra
Nepřekonání bariéry (max. 3 pokusy)

DISKVALIFIKACE

Stáčení hadice
Přečnívající hadice přes půdorys boxu

30 TB

Kanystry
Neumístění kanystrů na určené místo
Upadnutí či položení kanystrů za běhu
Spadnutí kanystru při postavení na místo určení

10 TB
10 TB
10 TB

Figurína
Upuštění figuríny z výšky
10 TB
Neumístění figuríny na místo určení
10 TB
(žádná část figuríny nesmí přesahovat ohraničený prostor do ukončení pokusu)
Upadnutí s figurínou
10 TB
Při přemisťování se smí figurína smýkat po zemi
Pouze chodidly (obuv), za každý případ
10 TB

PROTEST se podává pouze písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po ukončení pokusu,
s kaucí 200,- Kč.

PROTEST
5. ročník v disciplínách TFA na Střední škole polytechnické v Českých Budějovicích,
dne 23. 6. 2022.
Přesný čas:

…………………………………………………………

Start závodníka v: ……………………………………………………..
Jméno a příjmení: ………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………

Důvod:

…………………………………………….
Podpis závodníka

Podání protestu Hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po ukončení pokusu! Při podání protestu
složení kauce 200,- Kč. Bude-li protest uznán, vrací se kauce zpět. V případě zamítnutí
lze podat odvolání k Odvolací komisi soutěže. Při opětovném zamítnutí propadá kauce
pořadateli na činnost! PROTEST JE MOŽNO PODAT POUZE NA POKUS ZÁVODNÍKA, KTERÝ
ŽÁDÁ! NIKOLIV NA OSTATNÍ ZÁVODNÍKY! PROTEST LZE PODAT I NA CELKOVÉ VÝSLEDKY
SOUTĚŽE DO 10 MINUT PO VYVĚŠENÍ!

