Propozice
XX. ročníku Hasičského pětiboje
Firefighter Combat Challenge Telč 2021
I. Přihlášení:
Pořadatel: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava ve spolupráci s Hasičským
sportovním klubem okresu Jihlava, z.s., Sborem dobrovolných hasičů města Telč a Českou hasičskou
sportovní federací, sportovním svazem hasičů, z.s.
Datum konání: Sobota 18. září 2021
Místo konání: územní odbor Jihlava, stanice Telč
Prezence závodníků: 18. září 2021, 07:30 – 08:30 h
Seznámení s disciplínami: 08:30 – 08:45 h
Zahájení soutěže: 18. září 2021 v 9:00 h nástupem závodníků
Zabezpečení stravy: závodníci (příslušníci) formou cestovních náhrad
Vedení soutěže:
Velitel soutěže: npor. Mgr. Jiří Fišara
Hlavní rozhodčí: nprap. Roman Neuwirt

a) Podání přihlášky jednotlivec, družstvo:
Závodníci zašlou kopii přihlášky včetně informací pro komentátora na e-mail pořadatele
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz nejpozději do 10. září 2021. V den závodu odevzdá originál potvrzené
přihlášky přihlašovatelem (příslušníci – služební funkcionář HZS, členové JSDHO – starosta obce)
včetně čestného prohlášení a dostane doklad o zaplacení startovného.
Uzávěrka přihlášek proběhne dne 10. září 2021 ve 20:00 h. Pokud nebudou přihláška a startovné do
tohoto termínu doručeny, nejsou splněny podmínky pro přihlášení do závodu a závodník se nemůže
účastnit závodu.

b) Platba startovného jednotlivec, družstvo:
Závodník nebo zástupce družstva zašlou startovné ve výši 300,- Kč na účet HSK okresu Jihlava, z. s.,
č. ú.: 2601028462/2010. Startovné musí být připsáno nejpozději do 10. září 2021 na bankovním účtu
pořadatele. Variabilní symbol pro platbu: datum narození závodníka (formát VS: den měsíc rok. např.:
02071982), do poznámky uveďte příjmení závodníka. Startovné 300 Kč se platí za každého závodníka
v kategorii jednotlivců a 1x 300 Kč za celé družstvo štafety. Družstvo platící startovné použije jako
variabilní symbol datum narození vedoucího družstva a doplní do poznámky u platby „štafeta + název“.
POZOR: U štafet lze podat přihlášku a zaplatit startovné až v den závodu.
SHRNUTÍ:
Adresa závodu: HZS Kraje Vysočina, ÚO Jihlava, stanice Telč, Luční 586, 588 56 Telč - Staré město,
Kontaktní e-mail pro zaslání přihlášek: jiri.fisara@hasiči-vysocina.cz,
Kontaktní telefon: 950 272 110, 774 150 363
Číslo účtu: 2601028462/2010, IBAN: CZ6220100000002601028462 (pro platby ze zahraničí)
Variabilní symbol: datum narození závodníka (popř. vedoucího družstva) ve formátu DDMMRRRR

II. Technická ustanovení:
Soutěž je modifikací závodů Firefighter Combat Challenge.

a) Výstroj závodníka:
- Kompletní třívrstvý zásahový oděv, zásahová obuv, zásahové rukavice pro použití na požár,
zásahová přilba pro hasiče.
- Kompletní funkční vzduchový dýchací přístroj – hmotnost minimálně 9,5 kg.
POZOR: Výstroj a výzbroj si přiveze každý jednotlivec vlastní!!!

b) Popis disciplín:
Soutěžící startuje v předepsané výstroji s nasazeným a spuštěným dýchacím přístrojem a
upnutou obličejovou maskou. Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny v jednom čase.

1. Start:
Startovní prostor je pod věží, pod schodišťovým ramenem.

2. Vynesení hadice do 4. NP
Do harmoniky složená hadice (2 hadice B složené do jedné harmoniky o váze cca 19 kg) je
položena před první schod, kterého se nesmí dotýkat. Při pokynu startéra závodník zaujme pozici na
startu, aniž by se dotýkal hadice. Dotknout hadice se lze až poté, co sám závodník odstartuje stlačením
tlačítka.
Po odstartování závodník libovolně uchopí připravenou hadici a vyběhne do 4. NP cvičné věže.
Po vynesení hadice do 4. NP závodník uloží hadici do připraveného boxu. Hadice musí být alespoň
dvěma třetinami v boxu. Hadice ani box nemůže být použita jako schod pro další disciplínu.

3. Vytažení hadic
Hadice sbalené do kotouče o hmotnosti 19 kg jsou zavěšeny na 15 mm laně. Lano je přivázáno
za podestu ve 4. NP, spodní část kotouče visí cca 50 cm nad zemí. Disciplína se považuje za skončenou,
pokud jsou hadice vytaženy na věž (12 m) a přehozem přes parapet okna uloženy do boxu. Za
neodložení hadic do boxu následuje penalizace 5s.
Při sbíhání po schodech musí dojít ke kontaktu s každým schodem a závodník se musí přidržovat
zábradlí. Za každý překročený schod následuje penalizace 2s.

4. Keiser box
Pomocí úderů 4 kg palice se posunuje 73 kg závaží na vzdálenost 1,5 m a to tak, že závodník
stojí obkročmo nad vodící plochou závaží. Je zakázáno závaží tlačit nebo táhnout. Rukojeť palice nesmí
přijít do kontaktu se závažím. Za každý takový úder následuje penalizace 5s. V případě vstupu
závodníka do prostoru vodící plochy závaží je diskvalifikován.
Po dokončení disciplíny se palice odkládá na určitou podložku. Alespoň část palice musí
překrývat půdorys podložky. Pokud je palice odhozena mimo podložku, následuje penalizace 10s.

5. Slalom a Běh s hadicemi
Závodník běží slalomovou dráhu mezi nadzemními hydranty na vzdálenost 43 m. Nesmí dojít ke
zkrácení dráhy a ke svalení nadzemního hydrantu. Pokud dojde ke zkrácení dráhy nebo ke svalení
nadzemního hydrantu následuje penalizace 10 s za každé minutí nebo svalení. Pokud závodník mine

nadzemní hydrant a vrátí se, aby ho oběhl, nebude mu počítána penalizace. Pokud závodník vynechá
více, než 2 nadzemní hydranty, je to považováno za nesplnění disciplíny a je diskvalifikován.
Po proběhnutí slalomové dráhy závodník uchopí proudnici, která je napojena na zavodněnou
hadici C a běží s ní na vzdálenost 23 m. Po proběhnutí lítacími dveřmi závodník otevře proudnici a
vodním proudem sestřelí terč. Pokud závodník otevře proudnici dříve a vodní proud vystříkne z
proudnice před otevřením dveří, následuje penalizace 2 s. Pokud nedojde k sestřelení terče, následuje
penalizace 10 s. Po sražení terče musí být proudnice uzavřená. Pokud nedojde k jejímu úplnému
uzavření, následuje penalizace 2s. Pokud se proudnice otevře až po kontaktu se zemí, není za to žádná
penalizace a závodník pokračuje dále k figuríně.

6. Transport figuríny
Figurína o hmotnosti 80 kg se musí zvednout a táhnout na vzdálenost 32 m do cíle. Figurína se
transportuje uchopením pod pažemi za tělo a poté se závodník postaví a couvá s figurínou do cíle. Po
překročení cílové čáry celou figurínou závodník zastaví časomíru stiskem tlačítka v cílovém prostoru.

Štafeta
Štafety startují cca 30 min po skončení soutěže jednotlivců. Štafeta se skládá z 3 až 5 členů.
Výbava každého člena štafety je totožná jako pro individuální závod, pouze dýchací přístroj je nesen
na zádech jen jako zátěž bez obličejové masky. Během štafetového závodu si závodníci mezi sebou
předávají štafetový kolík (délka 25 cm). Tento kolík se musí předat z ruky do ruky. Poté lze kolík dát
kamkoli do výstroje závodníka nebo odhodit (položit) na zem. Při další předávce musí stejný závodník,
který kolík odhodil (položil), kolík zvednout a předat dalšímu závodníkovi. Předávka štafetového kolíku
musí být provedena 4x. Jeden závodník může splnit více úseků štafety, přičemž úseky štafety nejsou
stanoveny.
POZOR: Závodník může závodit pouze za jedno štafetové družstvo!
POZOR: Dýchací přístroje pro štafetu dodá pořadatel!

c) Rozvržení trati

III. Penalizace
2 trestné sekundy
- za každý překročený schod při sbíhání po schodišti
- za výstřik z proudnice před otevřením dveří
- za neuzavření proudnice před odložením
5 trestných sekund
- za každý uder palicí, kdy dojde ke kontaktu rukojetě palice se závažím
- za odložení hadic mimo box

10 trestných sekund
- za nesražení terče
- za odložení palice mimo podložku
- za každé svalení nebo minutí hydrantu
Diskvalifikace
- minutí více než 2 nadzemních hydrantů při slalomu
- neprovedení disciplíny
- za vstup závodníka do prostoru vodící plochy Kaiser boxu
- za sundání jakékoli části výstroje v průběhu závodu
- vyčerpání zásoby vzduchu z lahve dýchacího přístroje v průběhu závodu
- pokud závodník závodí za více štafetových družstev

IV. Soutěžní kategorie
1) Do 40 let
2) Nad 40 let
3) Štafety

V. Všeobecná ustanovení
-

-

Časový limit pro dokončení závodu je 6 minut.
Každý závodník musí být starší osmnácti let.
Každý závodník běží na vlastní riziko, což stvrzuje svým podpisem na prohlášení při prezenci.
Každý závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku a musí být nositelem dýchací techniky, což
stvrzuje přihlašovatel svým podpisem a příslušným razítkem na přihlášce. Závodník štafet nemusí
být nositelem dýchací techniky.
Pořadatel si vyhrazuje právo provést úpravy pravidel před zahájením soutěže. S případnými
úpravami pravidel budou závodníci seznámeni na poradě před startem soutěže.
O počtu a pořadí závodníků rozhoduje pořadatel soutěže.
Akce se bude konat za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

a) Doping
Závodník může být podroben antidopingovému testu nebo testu na užití omamné a psychotropní
látky. Pokud bude test pozitivní nebo odmítne provedení testu, bude ze závodu vyloučen.

b) Protesty
Protesty se podávají ústně do pěti minut po ukončení pokusu hlavnímu rozhodčímu. Protest podá
závodník sám při závodě jednotlivců proti složení zálohy 1000,- Kč. Při závodě štafet podává protest
kapitán týmu. Do vynesení rozhodnutí hlavním rozhodčím bude soutěž pozastavena. Pokud již bude
další závodník na trati, dokončí svůj pokus bez omezení. Pokud bude protest uznán, záloha bude
vrácena. V opačném případě propadá záloha pořadateli.

VI. Mapa závodu

