Dorostenecký oddíl SDH Miletín Vás srdečně zve na 1. ročník pohárové soutěže
v disciplínách TFA

MILETÍNSKÁ TROSKA

děti+dorost+dospělí +věrní
Kdy: 24.října2020
Kde: v Miletíně na náměstí a okolí.
Čas: dorost, dospělí a věrní prezentace do 8.30
Začátek soutěže v 9.00
Mladší a starší žáci - prezentace do 13.00
Kategorie: muži 18-35, 35-45, nad 45 věrní
Ženy 18 a více
Dorky a doráci 15-18
Mladší žáci- dívky a chlapci od 9 do 11
Starší žáci-dívky a chlapci 12-15
Startovné: dospělí 100,-Kč a dorost a žáci 50,-Kč
Trať dospěláci: Po startu závodník bez dýchacího přístroje dobíhá k hammer
boxu 80úderů palicí (ž-30, dorky-20,dorci – 60), palice zůstává uvnitř boxu,
pokračuje překonáním 3m bariéry,( ž+ky překonají bariéru pomocí žebříku,
muži + ci při nepřekonání si doběhnou také pro žebřík) a seskočením,
pokračuje tunelem k figuríně 80kg ( ž-60, ky-40,ci-60). Poté se v rámci pokusu
vyzbrojí DP- pouze muži a dorostenci, které dodá pořadatel (za pomoci svého
pomocníka nebo pořadatele) vyběhne na podestu a vytáhne závaží 2B ( ž2C,ky-1C, ci-1B), proběhne divadlem a pokračuje přenesením kanystrů 2x20( ž2x10, ky-2x5,ci-2x15), připojí hadice k PS a roztáhne 2x2B(ž 2x2B, ky-2x2C, ci2x2B), smotá hadice 2B( ž+ky-1B +1C, ci- 2B)přes spojku a odloží do boxu (
hadice nesmí přesahovat obrys boxu, hadice do boxu v žádném případě
nešlapeme!!!) poslední překážkou je výstup do miletínské věže( tady máme 2
alternativy 1. Po schodech na věž a po schodech dolů. 2. Po výsuvném žebříku
nahoru a po schodech dolů). Při výstupu po výsuvném žebříku bude soutěžící

jištěn. Pokus končí sestoupením z věže. Celková délka tratě je cca 250 m.
Rozprava k trati proběhne mezi koncem prezentace a zahájením soutěže. (Kdo
přijede včas, bude si moci trať očuchat osobně.)
Trať žáci. Soutěžící vybíhá k hamer boxu starší 20x –(10x nahoru a 10x dolů,
mladší 5+5 ), palice zůstává uvnitř boxu, překonají žebříkovou stěnu CTIF
s plošinou, seskokem do matrace z cca 150-160cm pokračují tunelem
k figuríně, kterou přemístí, vystoupají na podestu a vytáhnou závaží (st.-10mB
a ml.-10mC), proběhnou divadlem, přenesou 2 5l kanystry, připojí hadice
k výtlačným hrdlům PS a roztáhnou hadicové vedení (st. 2x2B a ml.2x2C),
pokračují motáním hadic ( st.-2x B a ml.2xC) a pokus končí výstupem do věže.
Hodnocení: o umístění rozhoduje čas na trati, s tím že závodníci, které „porazí
figurína“ se nemohou umístit před závodníkem, který nad figurínou zvítězil, byť
by měl horší čas. Dráha s figurínou bude rozdělena na několik částí.
Povrch dráhy: štěrk, zámkovka, železo, parkety, koberec,…

Není důležité zvítězit, ale přežít!!!
Časomíra: růčofůčo, časoměřiči jdou společně se zavodníkem a jsou též
rozhodčími.
Výstroj: žáci – sportovní oblečení, obuv ( ne tretry), sportovní přilba, rukavice,
opasek.
Dorost – PS a sportovní obuv (ne tretry), sportovní přilba, opasek
s karabinou, rukavice.
Ženy, muži a věrní –Třívrstvý zásahový oblek, zásahová přilba, zásahová
obuv, rukavice, opasek s karabinou. (asi bude k zapůjčení).
Všeobecné: Pořadatelé si vyhrazují právo upravit dráhu a postavení překážek
s ohledem na počasí a bezpečí soutěžícím.
Pořadatelé si s ohledem na vývoj nákazy Covid-19 vyhrazují právo na nepřijetí
přihlášky soutěžícího z rizikových míst. I k případnému zrušení soutěže.

Soutěžící v kategoriích dospělých podepíše prohlášení, že je zdravotně a fyzicky
způsobilí, že nepřišel do styku s nakažlivě nemocným a že nevykazuje příznaky
nákazy Covidem-19. Za dorostence a žáky odpovídá vedoucí.

PŘIHLÁŠKY DO 14.10.2020 Bez předběžné přihlášky
nebude soutěžící startovat.

Občerstvení zajištěno.
Soutěž proběhne za podpory SDH Miletín, města Miletín a
Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje.

