
      P R O P O Z I C E
6.ročníku soutěže v hasičském víceboji

O pohár Primátora statutárního města Jihlavy

__________________________________________________

Pořádající organizace Jednotky SDH Statutárního města Jihlava 

Vedení soutěže velitel soutěže:   Jiří Bláha
hlavní rozhodčí: Neuwirt Roman

    Šmalcl František
   

tech. zabezp:      JSDHO Jihlava    
sčítací komise:   
  

Datum a místo 27. 4. 2014
konání soutěže Masarykovo náměstí Jihlava

Časový harmonogram prezence 09:00 – 09:50 hod.
zahájení 10:15
konec soutěže 15:00 
závěr 16:00

Podání přihlášek písemně (e-mailem) na adresu:  viliamklein@email.cz 
                                                           Počet startujících je z kapacitních důvodů omezen na 60 

závodníků  v kategorii mužů a 10 družstev  v kategorii 
žen                                                  

Termín podání nejpozději do 15.4.2014

Složení soutěžních družstev 3- členné družstvo 

Startovné                                            muži  120,-Kč za člena
ženy  300,-Kč družstvo

Pravidla soutěže viz. dále 

Pracovní četa členové JSDHO Jihlava

Zdravotní služba  Klára Štěrbová

!!  Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí  !!

Parkování ve vyznačeném prostoru.

Časoměřiče a rozhodčí zajistí pořadatel soutěže.
Stravování účastníků soutěže na vlastní náklady. 
Případné dotazy na tel. č. 604 625 288 nebo emailu: viliamklein@email.cz

mailto:viliamklein@email.cz
mailto:viliamklein@email.cz


Soutěž je pojatá jako simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro
hasiče za použití dýchacího přístroje.

Trať je postavena paralelně – zrcadlově  pro postup  dvou soutěžících startujících zároveň.

Vybavení soutěžícího:  triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, ochranný oděv pro hasiče, 
                                       obuv pro hasiče, přilba pro hasiče, ochranné zásahové rukavice.

Výstroj:    obuv pro hasiče (holeňová zásahová obuv, popřípadě kanady)
                      ochranný oděv pro hasiče -  komplet (FIREMAN, BRISTOL, apod.) s vložkou

pracovní rukavice
                      přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech (Dräger, Auer, …)
                      polohovací pás (zajistí pořadatel)
                      členové JPO III- DP Saturn + tlakovou láhev s obsahem 5 litrů  

ochrannou masku CM4 (zajistí pořadatel)

kategorie ženy: sportovní obuv
  ochranný oděv pro hasiče –  kabát (jednovrstvý )
  kalhoty PS II
  přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech (Dräger, Auer, …)

Hodnocení:

Soutěž je určena příslušníky HZS a pro členy JSDHO zařazených v kategorii JPO III a JPO V.

Kategorie :  muži - HZS, JPO III, JPO V,
                    ženy

Kategorii vyznačte do přihlášky.

V soutěži jednotlivců je výsledkem soutěžícího celkový dosažený čas upravený o udělené
trestné sekundy. V soutěži družstev je výsledkem součet časů dosažených jednotlivými
členy družstva.

Každý soutěžící  má k dispozici  jeden pokus.  V soutěži  budou oceněni  první  3  jednotlivci
z každé kategorie a první 3 družstva JSDHO. 

Muži HZS a členové JSDHO kategorie JPO III absolvují trať ze spuštěným
dýchacím přístrojem.

Muži členové JSDHO kategorie JPO V absolvují trať pouze s nasazeným
dýchacím přístrojem a s ochranou maskou pouze jako závažím.

Družstvo  žen  absolvuje  trať  formou  štafetového  běhu  s dýchacím
přístrojem jako zátěží.
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Pro družstvo žen bude trať upravena takto:
Práce s kladivem – 30 úderů
Věž – přenést dva díly nastavovacího žebříku k věži a postavit, vytažení 10 kg závaží
Přeprava  materiálu  –  přenesení  2  ks  10  l  barelů  (nahrazuje  překonání  překážky -
bariéry) 
Přemístění figuríny – přemístění 1x20 m.

Trať  soutěže

START
Sbalení  hadice B

spočívá ve smotání hadice B 75 a vložení  jí do boxu;

závodník smotá rozvinutou hadici B, do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží ji do boxu tak,
aby z něj žádnou částí nepřečnívaly,

Věž
Přiběhnout  ke  dvěma  sadám  žebříků,  kde  každá  sada  je  tvořena  dvěma  spojenými  kusy
nastavovacího žebříku. Přenést jakýmkoliv způsobem obě sady 5 metrů k věži, zvednout je 
a opřít o věž tak, aby patky žebříků stály na vyznačené linii a vrchní část se stabilně opírala 
o věž.  Poté závodník provede výstup na lešeňovou konstrukci do výše 5 metrů.  Vytažení
závaží o hmotnosti cca 25 kg, ručkováním pomocí lana a uložení závaží na podlážku lešení.
S ohledem na bezpečnost bude každý soutěžící při výstupu a sestupu jištěn pomocí lezecké
techniky.  Před  výstupem na  lešení  se  závodník  zajistí  zabezpečovacími  prostředky  (lano
s karabinou).  Po  sestupu  z lešení  se  závodník  uvolní  z jištění  a  pokračuje  v plnění  další
disciplíny.
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Překonání překážky – na úseku překonává závodník bariéru, výška 2 m

Oběhne kužel
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Přesunutí závaží
Pomocí úderů palice (6,5 kg) přemístit závaží (cca 75 kg) ve vodících lyžinách o 1,5 m. Je
zakázáno páčení, vlečení nebo strkání závaží. Po skončení se palice odloží, neodhodí!

Natažení  vodního  vedení –  soutěžící  natáhne  připravené  vedení  2  x  2B  s proudnicí  na
vzdálenost 35 m, odloží proudnice na podložku, rukama se dotkne podložky 
Proudnice odložit na zem – ne odhodit! 

Práce s kladivem -  Hammer box – soutěžící uchopí palici a v tzv. hammer boxu provede
celkem  60  úderů  do  spodní  a  horní  hranice.  Po  ukončení  soutěžící  odloží  palici  mimo
Hammer box.

Práce s kladivem HAMMER box
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Oběhne kužel

Přeprava materiálu – závodník přepraví 10 litrový barel tunelem o délce 
      4m a barel postaví na vyznačené místo - neodhodí, po celou dobu průlezu se závodník 
       dotýká barelu!

Oběhne kužel

Přemístění  figuríny  na  vzdálenost  40  m (2  x  20m  s oběhnutím  kužele).  Figurínu  
o hmotnosti 60 - 80 kg uchopí obouruč ze zadu (Raitekův úchop) a přemístí ji koridorem do
stanovené vzdálenosti, kde ji položí na vyznačené místo.  Není povoleno tahat figurínu za
oděv, hlavu nebo končetiny,  neodhazovat. 
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Po odložení figuríny závodník odbíhá do cíle.

CÍL

Trestné body – 1 trestný bod = 1 vteřina

 za vytažení závaží lanem bez použití ručkování             + 5 tr. bodů
 za neroztáhnutí hadicového vedení na metu                         + 5 tr. bodů
 za odhození proudnice (za každou proudnici) + 5 tr. Bodů
 za neprovedení 60ti úderů diskvalifikace
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 za odhození palice + 5 tr. bodů
 za nepřekonání bariéry  diskvalifikace
 za neprolezení potrubí          diskvalifikace
 za nepřemístění barelu potrubím  + 5 tr. bodů
 za nepovolený způsob přemístění nebo odložení figuríny                + 5 tr. bodů
 za nepřemístění figuríny                                             diskvalifikace

Protesty  jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány hlavnímu rozhodčímu do 
10 minut od uskutečnění se sporného děje nebo zjištění sporné okolnosti. Protesty podává
zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká. Při soutěži jednotlivců muže
podat protest také soutěžící, kterého se poškození týká, pokud s ním na soutěži není vedoucí
družstva.
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Přihláška

Do soutěže v hasičském víceboji v Jihlavě dne 27. 4. 2014

………………………………………………………………………………………….
název přihlašující organizace

seznam soutěžících

        jméno a příjmení             datum narození                   podpis

………………........……. ……………….. …………………………..

………………........……. ……………….. …………………………..

……….......……………. ……………….. …………………………..

Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů pořadateli soutěže na
dobu  nezbytnou  pro provedení soutěže  a pro vyhodnocení soutěže.

Pro příslušníky HZS a členy JSDHO kategorie JPO III:
Tato  přihláška  slouží  i  jako  potvrzení,  že  výše  uvedení  soutěžící  jsou  nositeli  dýchací
techniky. 

V ……………………………  dne …………………………..

………………………….                  ………………………………………

    Podpis starosty obce                          Razítko obce*

                                                            *Pro kategorii ženy potvrzuje Sbor dobrovolných hasičů
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