
OLÉ FIREFIGHTER 2016

II. ROČNÍK ŽELEZNÉHO HASIČE

Datum:   7.5.2016                                                              

Místo:   Olešnice na Moravě, prostor u hasičské zbrojnice (okr. Blansko)

Prezentace:   od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Začátek soutěže:  13:00 hod

Kategorie:  A. Muži - do 35 let
                  
                   B. Muži - nad 35 let  
                  
                   C. Ženy 

Startovné:   150 Kč - v ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro
                    každého  soutěžícího

Ceny:           první tři místa ohodnoceny 

Přihlášky:    zasílejte na email: jansoukal@seznam.cz, nejpozději do                    
                    6.5.2016, telefon: 774 653 992, (počet soutěžících je   
                    omezen na 50).

Jiné:            Soutěž není pojištěná a soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.
                    Pouze pro starší 18 let.

Zdravotnická pomoc zajištěna na místě.
                    Startovní pořadí určí pořadatel.
                    Soutěž se koná za každého počasí.

Počet omezen na 50 závodníků!



Popis trati
Muži
- přenesení dvou 20kg barelů na vzdálenost 30m
- roztažení 2 proudů „B“ na vzdálenost 40 m
- hammerbox – 30 úderů nahoru a 30 úderů kladivem dolů
- 6x překulení pneumatiky
- transport figuríny na 20m
- překonání bariéry 2m (po třetím neúspěšném pokusu může použít žebřík)
- výstup na kopec se dvěma hadicemi „B“ (výška cca 4.patra) a sestup dolů
- smotání hadice „B“ a uložení do boxu
- běh do cíle

Ženy
- přenesení dvou 10kg barelů na vzdálenost 30m
- roztažení 2 proudů „B“ na vzdálenost 40 m
- hammerbox – 20 úderů nahoru a 20 úderů kladivem dolů
- transport figuríny na 10m (figurínu simuluje pneumatika)
- 4x překulení pneumatiky
- překonání bariéry 2m (po jednom neúspěšném pokusu může použít žebřík)
- výstup na kopec se jednou hadicí „C“ (výška cca 4.patra) a sestup dolů
- smotání hadice „B“ a uložení do boxu
- běh do cíle

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu některé z disciplín.

Výstroj soutěžících

A, B.kategorie
    - triko s krátkými nebo dlouhými rukávy
    - kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev 
    - zásahová přilba pro hasiče, zásahové rukavice (ne pogumované 
zahradnické), zásahová obuv 
    - dýchací přístroj pro všechny závodníky jednotný (zajistí pořadatel)

 C. kategorie  
    - triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kalhoty libovolné s dlouhými 
nohavicemi
    - zásahovou přilbou, zásahové rukavice (ne pogumované zahradnické)
    - sportovní obuv
    - zásahový kabát (včetně odnímatelných vrstev)
    - dýchací přístroj pro všechny závodníky jednotný (zajistí pořadatel)



Penalizace, diskvalifikace:
- nesplnění některé s disciplíny - diskvalifikace
- jakékoliv odstrojení během závodu – diskvalifikace

Uvedený popis trati se může změnit dle aktuálních okolností.

                                      Těšíme se na Vaší účast !


