
Propozice 

ŽELEZNÝ HASIČ 2011 

Úvod: 
 SDH Kněževes pořádá 1. ročník silového víceboje ŽELEZNÝ HASIČ Kněževes 2011. 
Soutěž je určená pro jednotlivce, kteří si nebojí sáhnout až na dno svých sil. Skládá se z několika 
disciplín T.F.A., které závodník absolvuje jednu po druhé v pořadí předem určené pořadatelem. Čas 
se měří od pokynu startéra až do splnění poslední disciplíny. Pořadí disciplín bude pro všechny 
závodníky shodné. Zdravotní stav soutěžících nebude před konáním soutěže kontrolován. Každý 
závodník soutěží na vlastní nebezpečí a je si vědom rizik, které tato soutěž obnáší. Součástí 
přihlášky je i revers, kterým se pořadatel zříká odpovědnosti za vznik případných zranění 
závodníků.  
Nutné podmínky účasti na tomto závodě jsou podepsaná přihláška a zaplacení startovného. 

Čas a místo konání: 
 25. Června 2011 na návsi v obci Kněževes.  

• 9:00 Prezentace závodníků. 
• 9:30 Zahájení soutěže nástup všech závodníků. 

Startovné: 
 Startovné činí 150 Kč za každého závodníka. Platí se při prezentaci. 

Soutěžní kategorie: 
• Hasiči s DT. 
• Hasiči bez DT. 

Výstroj závodníka: 
• Hasiči s DT:  

 
Zásahová přilba, zásahový komplet(kalhoty+kabát) včetně termoregulační vložky, hasičské 
rukavice, zásahový opasek, zásahová obuv(případně holeňová obuv),vlastní dýchací přístroj 
minimální zásoba vzduchu 1000 litrů vzduchu. 

 
• Hasiči bez DT: 
 

Zásahová přilba, PS2, rukavice, zásahový opasek, zásahová obuv(případně holeňová obuv), 
Dýchací přístroj S5 zapůjčí pořadatel. 

Průběh závodu: 
 Závodník provádí jednotlivé disciplíny sám v pořadatelem předem stanoveném pořadí s výše 
určenou výstrojí. V kategorii hasiči s DT se disciplíny provádějí se zapnutým DP a nasazenou 
maskou, v ostatních kategoriích mají závodníci dýchací přístroj pouze jako zátěž. Čas se měří od 
pokynu startéra do ukončení poslední disciplíny třemi na sobě nezávislými stopkami a za výsledný 
čas se bere průměr všech třech časů. Plnění jednotlivých disciplín na trati vysvětlí pořadatel před  
začátkem závodu. Závodník soutěží na vlastní riziko a pořadatel neodpovídá za případně vzniklá 
zranění. Pokud v kategorii hasiči s DT dojde závodníkovi vzduch je pokus označen jako neplatný. 



Předběžný popis trati: 
Hasiči: 

• Roztažení dvou proudů B na vzdálenost cca 55m na sucho. 
• Smotání dvou hadic B do kotouče a následné přenesení do vyznačeného prostoru. 
• Pomocí úderů palicí přesunout pneumatiku na vzdálenost 3,0m. 
• Pneumatiku přesunout zpět pomocí převalování. 
• Přesun 2 kanystrů o hmotnosti cca 30kg na vzdálenost cca 50m. Buď naráz nebo postupně. 
• Překonání 2m bariéry vlastní silou bez použití bočních vzpěr. 
• Spojení několika půlspojek C. 
• Přemístění figuríny cca 80kg úchopem pod pažemi na vzdálenost cca 20m. 
• Natažení zavodněného vedení B na vzdálenost cca 20m. 
 

 
Pořadatel před započetím závodu seznámí závodníky s tratí popřípadě upřesní případné nejasnosti. 
Dále si pořadatel vyhrazuje právo měnit pořadí, počet a obsah jednotlivých disciplín. 

Kontakt: 
Žemlička Josef tel: 603/ 87 39 64,  zemlapepa@email.cz    

Přihláška: 
 Přihlášení proveďte zasláním údajů (jméno, příjmení, kategorie) na přihlášce e-mailem 
popřípadě telefonicky viz kontakt. Přihláška bude potvrzena a od tohoto okamžiku se stáváte 
soutěžícími. Písemnou přihlášku vyplní závodník u registrace před závodem. Mezní termín 
přihlášení je stanoven na 31. 5. 2011. 

Doplňující údaje: 
Po dohodě s pořadatelem je možné určité části výzbroje zapůjčit od pořadatelů.  

Po skončení akce bude probíhat posezení u pivka v místním parku při poslechu příjemné hudby 
tímto jsou všichni zváni. 

 
 
 
 
 
 
 


