Sbor dobrovolných hasičů Luka nad Jihlavou
Železný mladý hasič
Luka nad Jihlavou - 23. března 2019
PRAVIDLA
Rozpis jednotlivých úseků:


Každý úsek měří cca 15 metrů.



V případě nesplnění úkolu je penalizace 5 s (za každý nesplněný nebo nesprávně provedený úkol).
o

1 – bariéra 70 cm


u kategorie A a B je možná pomoc s překonáním překážky. Za nepřekonání překážky
je penalizace 5 sekund.

o

2 – přesun 2 kanystrů s vodou (kategorie A – 3l kanystry, ostatní 5l kanystry)


kanystry budou umístěny na značkách a budou přemístěny na vzdálenost 5 m do
vymezených prostorů, pokud se budou po přemístění nacházet mimo vyznačené
prostory, bude penalizace 5 sekund.

o

3 – hydrantový nástavec (rozdělovač)


roztažení 2 hadic C s proudnicemi, které jsou poskládány do harmoniky, položení na
podložku (vše je předem spojené, závodníci nic nespojují). Proudnice musí být po
roztažení položeny na podložce. Pokud nebudou proudnice položeny (např.
odhozeny nebo se nebudou nacházet na podložce, bude penalizace 5 sekund).

o

4 – přesun pneumatiky


překlopení do vymezeného prostoru (dle kategorií). Pneumatika musí být přesunuta
převrácením (otočením). Pokud se pneumatika nebude nacházet v označeném
prostoru, bude penalizace 5 sekund.

o

5 – tunel


závodník musí prolézt tunelem s batohem na zádech. Tunel má v průměru 60 cm,
délka 1m. Pokud jím závodník neproleze je penalizován 5 sekundami.

o

6 – transport figuríny


závodník uchopí figurínu (10 kg) pomocí rautekova úchopu a přemístí ji na určené
místo daným způsobem. Jedná se o úchop obouruč zezadu, zákaz za nohy, hlavu …).
Nesprávné provedení je penalizováno 5 sekundami.



Pokud by závodník úkol úmyslně vynechal, tak se jedná o neplatný pokus a čas se nepočítá.

 Vybavení závodníků:
o

Ochranná přilba

o

Sportovní oblečení nebo stejnokroj překrývající lokty a kolena. Dresy do kalhot.

o

Sportovní obuv

o

Opasek libovolný

o

Každý závodník bude před startem vybaven batohem (simulace dýchacího přístroje) – dodá
pořadatel (kategorie A - 2 kg, ostatní 3 kg).
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Struční popis:


Závodník vybíhá ze startovní čáry, přeskočí překážku, na konci dráhy oběhne kužel.



V druhé dráze přenese kanystry, na konci dráhy oběhne kužel.



Uchopí proudnice, v běhu je roztáhne a položí na podložku, na konci dráhy oběhne kužel.



Ve čtvrté dráze překlopí pneumatiku do vymezeného prostoru, na konci dráhy oběhne kužel.



V páté dráze proleze tunelem a na konci dráhy oběhne kužel.



V šesté dráze uchopí figurínu a přemístí ji do vyznačeného prostoru (cíl).
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