AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ vTFA 2018
PROPOZICE
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Studentský klub požárního sportu ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava a její Fakultou
bezpečnostního inženýrství a podporou SH ČMS, HZS MSK, ČAATS a městem Ostrava.
Místo konání:
Areál kolejí VŠB-TU Ostrava, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba.
Termín konání:
Čtvrtek 4. října 2018.
Průběh soutěže:
Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti hasiče v zásahovém oděvu
za použití dýchacího přístroje jako zátěž). Trať je postavena paralelně pro současný běh
dvou soutěžících. Trať je rozdělena do 4 úseků, časy ze všech čtyř úseků budou sečteny a
poté vyhodnoceny.
Vyhodnocení proběhne v kategorii jednotlivec (muži, ženy) a v kategorii štafeta (muži,
ženy). Štafeta je složena ze čtyř závodníků, kdy každý závodník absolvuje jeden úsek.
Předání štafety proběhne fyzickým kontaktem (např. plácnutím) po doběhnutí
za následujícím závodníkem, který čeká na začátku svého úseku. Všechny čtyři úseky jsou
absolvovány v jednom čase. Tudíž se časomíra zapíná se startem prvního závodníka
na první úsek a vypíná se doběhnutím čtvrtého závodníka na konec čtvrtého úseku.
Soutěžící může běžet pouze v jedné štafetě.
Školy:
Všechny vysoké školy a střední školy v ČR a ze zahraničí. Závodníci musí být starší
18 let.
Za každou školu se může zúčastnit max. 10 závodníků z kapacitních důvodů.
Pokud bude málo soutěžících, je možné přihlásit další závodníky po ukončení přihlašování.
Počet soutěžících:
Mistrovství se může zúčastnit max. 100 soutěžících. Max. počet štafet je stanoven na 20.
Soutěžící:
Student VŠ a SŠ (denního nebo kombinovaného studia), studenti VŠ startují pod hlavičkou
vysoké školy nikoliv fakulty. Výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo
vlastní univerzity, kterým je umožněno startovat samostatně za fakulty. Je to: UK LF
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Plzeň, LF a FAF Hradec Králové (společně pod názvem UK Hradec Králové) a VŠE
v Praze - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci student však reprezentuje kmenovou
organizaci (př. student UK Plzeň nesmí reprezentovat UK Praha, ale může reprezentovat
UK) viz publikace ČAUS Sportovní přebory vysokých škol 2018.
Přihlášky:
od 15. 9. 2018 do 30. 9. 2018 na http://www.hasicivsb.cz/prihlaska/
Ubytování:
vlastní (pokud si nebudete vědět rady, rádi vám se sháněním pomůžeme).
Strava:
vlastní, na místě soutěže je zajištěno drobné občerstvení.
Pojištění:
pro soutěžící kryto pojistkou ČAATS.
Prezence:
k prezenci závodníků se dostaví pouze vedoucí družstva dané školy, který předloží platné
karty ISIC nebo indexy, popř. potvrzení o studiu s občanskými průkazy jednotlivých
závodníků. Prezence bude probíhat v den závodu. Na závodní dráhy je povolen vstup
pouze řádně zaregistrovaným a označeným závodníkům s přilbou.

Technická ustanovení
Příprava:
a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a
výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole,
b) rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj
odpovídá pravidlům,
c) po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu.
Start:
a) soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, nasazenou přilbou, rukavicemi a
IDP bez masky. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo
upravovat žádnou součást výstroje, mimo úseku číslo 2, kdy startuje bez IDP.
b) připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu,
maximální doba pro splnění daných úseků je 6 min.,
c) start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští
současně s odstartováním pokusu.
Disciplíny:
Úsek číslo 1:
Disciplína „Běh s požárními hadicemi“:
spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost,
v minimální délce 35 m, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik,
ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a
proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, např. lepicí páskou.
Disciplína „Sbalení dvou hadic B“:
spočívá ve smotání dvou hadic B 75 a jejich vložení do boxu.
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Průběh úseku 1 - od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené
požární stříkačky (dále jen „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 na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od PS. Jednotlivá
vedení lze rozvinout samostatně. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené
rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu
tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly, a potom doběhne do cíle úseku.
Úsek číslo 2:
Disciplína „Hammer box“:
spočívá v provedení 60 úderů palicí v hammer boxu (30 nahoru, 30 dolů), ženy provedou
střídavě 30 úderů (15 nahoru, 15 dolů),
Disciplína „Tunel“:
spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry.
Disciplína „Figurína“:
spočívá v uchopení figuríny úchopem obouruč zezadu tzv. Raitekův úchop (zákaz za nohy,
hlavu apod.) a jejím přemístění na určitou vzdálenost.
Disciplína „Bariéra“:
spočívá v překonání bariéry (ženy překonávají okno), seskoku a doběhu do cíle.
Průběh úseku 2 - od startovní čáry úseku soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí
obouruční palici a provede 60 úderů (ženy 30 úderů) do jeho konstrukce (střídavě nahoru a
dolů), poté palici odloží (nesmí být hozena) na určené místo na zem, běží k tunelu, uchopí
20 kg závaží a pronese ho překážkou, oběhne kužel a stejnou trasou vrátí závaží zpět
na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a
kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k bariéře, překoná ji a doběhne do
cíle úseku.
Úsek číslo 3:
Disciplína „Žebříky“:
spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k lešení, vytažení břemene
na lešení pomocí lana a sestupu na zem. Při výstupu i sestupu je soutěžící jištěn pomocí
pracovního polohovacího pásu a musí se nohama dotknout každé příčky určené pro výstup.
Disciplína „Monitor“:
spočívá ve spojení proudnice s monitorem.
Průběh úseku 3 - po startu postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks do určeného
prostoru, kde jej opře, vystoupá po žebříku na lešení, pomocí lana vytáhne břemeno
na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem. Běží k monitoru a spojí proudnici s monitorem.
Poté pokračuje do cíle úseku.
Úsek číslo 4:
Průběh úseku 4 - soutěžící od startu úseku běží do výškové budovy kolejí, kde pokračuje
po značené trase do cíle ve stanoveném NP.
Vybavení soutěžícího:
 triko s krátkým nebo dlouhým rukávem,
 kompletní třívrstvý zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev,
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 zásahová přilba pro hasiče (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě
apod.),
 pracovní rukavice (nemusí být zásahové),
 kompletní dýchací přístroj bez masky ZAJISTÍ POŘADATEL,
 sportovní obuv,
 vybavení má každý závodník vlastní!!!
Technické prostředky:
technické prostředky zajistí pořadatel.
Diskvalifikace:
Důvodem k okamžité diskvalifikaci soutěžícího je:
 nedostavení se na start 30 vteřin před stanoveným časem startu,
 neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 nesplnění disciplíny dle pravidel,
 odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP na úseku č. 2),
 nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
 použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál nepatřící
do dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu,
 ohrožení diváka, popř. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné nesportovní chování.
Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
 předčasný („ulitý“) start soutěžícího,
 zjevné odhození proudnic místo jejich položení,
 odložení palice nebo závaží mimo označený prostor,
 nedošroubování nebo upadnutí proudnice z monitoru,
 ponechané přečnívající hadice přes půdorys boxu.
Důvodem k postihu soutěžícího 30 trestnými vteřinami je:
 pád žebříku,
 pád závaží z konstrukce lešení,
 prohazování závaží tunelem.
Důvodem k postihu soutěžícího výsledným časem 6 minut za úsek:
 nesplnění úseku do 6 min.
Různé:
 startovní pořadí podle určení pořadatele,
 při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 300,- Kč,
částka je vratná v případě uznání protestu,
 protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu,
 protest musí být podán do 15 minut po ukončení pokusu písemnou formou,
 pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu, zrušení závodu nebo jeho části
bez náhrady a případnou úpravu pravidel před startem soutěže.
Kontakty:
Ředitel soutěže:
Mgr. Jiří Friedel
e-mail: jiri.friedel@vsb.cz
mobil: + 420 737 267 919

Velitel soutěže:
Prezence a komunikace se soutěžícími:
Ing. Josef Hrbáček
Ing. Kristýna Kutilová
e-mail:
e-mail: kristyna.kutilova@outlook.cz
pepe.fireman@seznam.cz
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