Propozice TFA Starý Kolín 2021
Účast
Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití
dýchacího přístroje). Závod je určen pro hasiče a nadšence v disciplínách TFA.
Závod TFA Starý Kolín je součástí Pražské a Středočeské ligy TFA.
Pořadatel závodu SDH Starý Kolín.

Kategorie
Dorostenky
Dorostenci
Ženy
a) věk 18+
b) věk 30+
Muži
a) věk 18+
b) věk 35+

O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený před prvním závodem v kalendářním
roce pořádání soutěže.
Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za svůj zdravotní stav si závodník
zodpovídá sám. Startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel závodu nenese v případě jeho
zdravotních komplikací žádnou odpovědnost.
Mimo soutěž mohou startovat jednotlivci, kteří jsou pozvaní pořadatelem.

Vedení závodu:
Velitel závodu: Ondřej Spitzer
Vedoucí organizační skupiny: Pavel Chovančík
Vedoucí technické skupiny: Tomáš Boura
Hlavní rozhodčí: Viliam Klein
Vyhodnocovací skupiny, časomíra: TFA Team Praha
Komentátoři: Vít Buchtík a Nela Bížová
Sbor rozhodčích: SDH Starý Kolín
Technická četa: SDH Starý Kolín

Všeobecné ustanovení:
Podání přihlášek
Registrace přes www.PSCLIGATFA.cz

Startovní pořadí
Pořadatel si vyhrazuje provést změnu ve startovním pořadí.

Prezence, příjezdy a akreditace
Akreditace závodníků - každý závodník bude po celou dobu soutěže označen identifikačním
náramkem na ruku, který mu bude upevněn u prezence. Náramek je nepřenosný, číslovaný,
voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. Pokud
dojde k neúmyslnému poškození náramku, může závodník požádat o jeho výměnu v
prostorách akreditace. V případě, že se závodník neprokáže náramkem před startem, nebude
závodníkovi umožněn start.

Ubytování
Pořadatel nezajišťuje pro závodníky ubytování. Případné ubytování je na vlastní náklady nebo
po dohodě s pořadatelem.

Stravování
Rozhodčím a technickým pracovníkům bude zabezpečena strava na náklady pořadatele.
Závodníci mají zajištěnu stravu formou stravenky (1 x jídlo + 1 x nápoj). Výše uvedení obdrží
při prezentaci stravenku a nápojový lístek, který bude možno uplatnit v místě konání soutěže.
V místě závodu bude možnost dalšího občerstvení na vlastní náklady.

Doprava
Závodníci si zabezpečují dopravu na vlastní náklady.

Orientace, parkování a spojení místa soutěže
Parkování vozidel rozhodčích, organizačních pracovníků, soutěžících a ostatních účastníků
závodu bude provedeno na vyhrazeném místě viz MAPA PARKOVÁNÍ.

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření
Neodkladnou zdravotní péči v místě soutěže zabezpečí pořadatel. Za zdravotní stav závodníka
si závodník zodpovídá sám.

Předpokládaný časový rozpis dne 19. 9. 2021
08:00 – 09:00 hod. prezence závodníků v místě konání závodu
09:00 – 09:30 hod. instruktáž se závodníky a doprovodem, seznámení se s tratí
09:45 hod. nástup závodníků
10:00 hod. začátek závodu
15:00 hod. předpokládané ukončení soutěže a vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje právo změn časového harmonogramu.

Technické ustanovení
Obecné
Trať bude postavena paralelně pro současný postup dvou závodníků startujících současně.
Trať nebude rozdělaná do úseků. Závodník plní jednotlivé disciplíny v předepsaném pořadí.
Izolační vzduchový dýchací přístroj bude jednotný pro všechny závodníky (dodá pořadatel) a
pouze nesen jako zátěž. Maska ani plicní automatika nebude na dýchacím přístroji nasazena,
ani ji soutěžící pří výkonu disciplín nebude mít u sebe.
Každý závodník 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.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje právo změny
jednotlivých disciplín.
Protest
Při podání písemného protestu musí být složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši
500 Kč. Protest může podat pouze závodník. Veškeré protesty se podávají hlavnímu
rozhodčímu závodu. 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 závodníka, vůči kterému je podáván protest, popř. který protestuje.
Instruktáž
Ve stanoveném čase provede hlavní rozhodčí instruktáž k provedení jednotlivých disciplín a k
průběhu závodu. Instruktáž je povinná pro všechny závodníky. V rámci instruktáže stanoví
dobu startu a případně upřesní další pravidla.
Doprovod
Každý závodník bude mít svůj doprovod (případně zajistí pořadatel), který doprovází
závodníka při plnění jednotlivých disciplín a naviguje ho.
Technické prostředky, které zabezpečuje pořadatel
12x hadice B 75 mm, 2x proudnice B;
2 ks „dabl box“ na hadice + 4 hadice B 75 mm na balení;
2x kladivo (perlík), 2x hammer box;

2ks tunel + 2 ks barel;
2x 86 kg figurína;
2x 47 kg figurína;
2x 3m bariéra s lanem;
2x přenosná stříkačka;
1x lešení s plošinou nahoře, na kterou je možno vylézt po pevném žebříku a provést vytažení
svazku hadic;
2ks dopadová matrace;
4 ks hadice B 75 mm, smotané do kotoučů a svázané páskou;
4 ks hadice B 75 mm, složené do harmoniky a svázané páskou;
4 ks hadice C 52 mm, složené do harmoniky a svázané páskou;
v prostoru cíle 2x žíněnka pro odpočinek závodníků ihned po doběhu;
5 ks nastavovacích žebříků
6 ks dýchací přístroje, jen jako zátěž
6 ks pracovní polohovací pás

Příprava
Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník 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 závodník odchází přímo do prostoru startu.
Start
Závodník startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým
do horní úrovně, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou,
zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky (dále jen „IDP“). Po celém
úseku tratě nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje.
Pouze před 3 metrovou bariérou sundává IDP. Rukavice musí závodník použít dle instruktáže
na místě.
Připraven ke startu musí být závodník nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu,
maximální doba pro zdolání tratě je stanovena na 20 minut. Vnitřní úsek transport figuríny
bude limitován max. 6 minutami. Pokud závodník překročí časoví limit bude jeho závod
ukončen.

Popis disciplín
Účastníci absolvují tyto disciplíny:
Disciplína „Roztažení hadic“
- spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení (ženy, dorostenky a dorostenci 1 hadicové
vedení) s proudnicemi na určenou vzdálenost, každé vedení je tvořeno 3-mi hadicemi B,
hadice jsou předem připraveny, složeny ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno
třemi spojenými hadicemi B 75mm proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, např. lepicí
páskou.

Disciplína „Sbalení dvou hadic B“:
- spočívá ve smotání dvou hadic B 75 mm (ženy a dorostenky smotání 1 hadice B 75mm) a
jejich vložení do boxu.
Disciplína „Hammer box“- spočívá v provedení 80 (ženy, dorostenky a dorostenci 40) úderů
palicí v hammer boxu (muži 40 nahoru, 40 dolů, ženy, dorostenky a dorostenci 20 nahoru, 20
dolů).
Disciplína „Tunel“- spočívá v pronesení 20 kg (ženy a dorostenky 10 kg,) závaží překážkou se
sníženým profilem oběma směry.
Disciplína „Figurína“- spočívá v uchopení figuríny o hmotnosti 86 kg u mužů a transport
max.60m. U žen a dorostenců a jejím přemístění 47 kg figuríny na vzdálenost max.60 m.
Dorostenky 47 kg figurínu transportují na vzdálenost max.30m.
Disciplína „Žebříky“- závodníci dopraví 1 ks žebříku spojeného ze 2 ks k lešení (ženy a
dorostenky bez žebříku) o které je opře poté vystoupá po žebříku do určeného NP, pomocí
lana vytáhne a odloží břemeno hmotnosti 25kg (ženy a dorostenky 15kg) na plošinu lešení a
sestoupí na zem.
Disciplína „Pneumatika“- závodník 6 x otočí pneumatiku podél svislé osy (3x tam a 3x zpět),
pneumatika se vždy celým obvodem dotkne země. Muži a dorost mají traktorovou
pneumatiku 420/85. Ženy a dorostenky stavební pneumatiku 460/70.
Disciplína „Běh s hadicemi“- závodník uchopí 2 ks hadic B (ženy a dorostenky 2 ks hadice C)
složené do harmoniky a běží s nimi po značené trase na vzdálenost 100m. Po 100 metrech na
označeném místě odkládá hadice a IDP.
Disciplína „Bariéra 3 m“- spočívá v překonání bariéry 3 m, (ženy a dorostenky pomocí 1 dílu
nastavovacího žebříku) seskoku a doběhu do cíle. Muži bez žebříku. Dorostenci jdou bez
žebříku mají tři pokusy za pokus se počítá dosažení noh do 1/3 bariery pokud nepřekoná
použije připravený žebřík, který si přistaví a k bariéře přeleze a dokončí závod.

Průběh
Od startovní čáry závodník běží na stanovenou vzdálenost k přistavené PS, k ní na výstupy
připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení uchopí za
proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice za značky umístěné ve
stanovené vzdálenosti od PS. Jednotlivá vedení lze rozvinout samostatně. Poté se přesune po
trati a smotá dvě hadice B (jednoduše) (ženy a dorostenky 1 hadice B), položené rovnoběžně
vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby žádnou
částí nepřečnívaly přes obrys boxu. Dále doběhne k Hammer boxu, uchopí palici a provede 80
úderů hlavou palice (ženy a dorostenky 40) do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté
palici odloží na určené místo, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží (ženy a dorostenky 10 kg) a
pronese ho překážkou, oběhne kužel a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k
figuríně, uchopí ji (Raitekův úchop) a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem

kuželu zpět a položí ji na stanovené místo. Dále se přemístí k nastavovacím žebříkům (2 ks
spojené), které dopraví k lešení (ženy a dorostenky bez žebříků), o které je opře. Pomocí
karabiny od zachycovače pádu se zajistí na pracovní polohovací pás a vystoupá libovolným
způsobem po pevném žebříku lešení do určeného NP a pomocí lana vytáhne břemeno na
plošinu lešení. Při sestupu je závodník povinen se dotknout nohou spodní příčky. Běží
k pneumatice, kterou 6 x otočí podél svislé osy (3x tam a 3x zpět), tak aby se vrátila na
původní místo. Dále pokračuje k hadicím, které si položí na ramena a běží s nimi na
vzdálenost 100 metrů, kde je na označeném místě odloží a sundá si IDP. Pokračuje k bariéře,
překoná ji a doběhne do cíle, kde sepnutím hříbku ukončí časomíru.
Penalizace
Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:
nedostavení se na předstartovní kontrolu 5 minut před stanoveným časem startu,
neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
nesplnění disciplíny dle pravidel,
překročení stanoveného časového limitu,
odložení jakékoliv součásti výstroje po trati (kromě IDP před 3 metrovou bariérou),
nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
použije-li závodník v průběhu závodu pomoci druhé osoby nebo jiné než předepsané věcné
nebo technické prostředky,
ohrožení diváka popř. jiného závodníka věcným nebo technickým prostředkem nebo
nesportovní chování,
prohazování závaží tunelem,
pád žebříku.
,
Důvodem k postihu závodníka trestnými vteřinami je:
nesmotaná hadice do kotouče před vhozením do boxu 20 vteřin,
přečnívající hadice přes obrys boxu 20 vteřin,
nedotažení figuríny za čáru 20 vteřin,
odložení kanystrů mimo výseč nebo převrácení 20 vteřin,
odložení palice nebo závaží mimo označený prostor 20 vteřin,
úder jinou části než hlavou palici 20 vteřin.
Doping
Dle Pravidel soutěže v disciplínách TFA, Pravidlo 30.
Stanovení pořadí
Pořadí jednotlivců v každé kategorii se stanoví na základě celkového dosaženého času
závodníka, včetně penalizací;

Výstroj a výzbroj závodníka – zabezpečuje si závodník
Třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče,
rukavice, zásahová obuv, opasek s karabinou (dodá pořadatel). Výjimka u dorostu – místo
třívrstvého ochranného oděvu je povolen oděv PS II a kotníková obuv místo zásahové obuvi.
Ženy budou mít možnost zapůjčit si zásahový oděv, které zapůjčí TFA tým Praha (případně
bude povolen i oděv PSII). Kotníkovou obuv budou mít ženy vlastní.
Dotazy na telefonu uvedeném níže.
Bezpečností opatření: Ve sporných případech rozhodne o použitelnosti vybavení hlavní
rozhodčí po konzultaci s velitelem závodu.
Různé
měření času bude provedeno elektronicky;
informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů závodu;
výsledky budou zveřejněny na www.pscligatfa.cz.

Kontakt
Pavel Chovančík
mobil: 739 250 871
e-mail: pavelchovancik@centrum.cz

Mapa příjezdu modrá trasa od Kolína, žlutá od Kutné Hory.

Modře vyznačená místa na parkování.
Prosíme o ohleduplnost a neblokovat auty výjezdy z vrat a silniční provoz.

