Sdh SOKOLOV

město sokolov

ZÁVOD Integrovaného

Hzs kVK

Záchranného Systému

PROPOZICE
ORGANIZÁTOR AKCE :

SH - ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Sokolově

DRUH ZÁVODU : Závodníci poběží po trati, na které musí překonávat různě náročné překážky v podobě
provazových sítí, lanových houpaček, brodění se ve vodě, podplouvání klád, plazení se
v bahně, překonávání terénních valů, zdí z dřevěných kůlů, traverzování přes řeku
Ohři, ručkování nad vodou apod.
Závod se odvíjí z výcvikových kurzů vojenských sil a bude v duchu závodů jako je
např. australský Tough bloke challenge nebo britský Tough guy.

DATUM :

21. května 2011

MÍSTO :

Sokolov, Jižní lom viz. příloha

ÚČASTNÍCI :

Hasičský záchranný sbor ČR
Hasičský záchranný sbor podniku
Hasičská záchranná služba – Správa železniční a dopravní cesty
Sdružení dobrovolných hasičů obce nebo podniku
Vojenský hasičský záchranný sbor
Policie ČR
Městská policie
Zdravotnická záchranná služba
Báňská záchranná služba
Letecká pátrací a záchranná služba
Vodní záchranná služba
Svaz záchranných brigád kynologů
Horská služba ČR
Vězeňská služba ČR
Celní správa
Armáda ČR
další bezpečnostní a záchranné složky a hosté
a samozřejmě děti, pro které bude připravena zjednodušená modifikaci tratě

Závod je především o účasti, o odreagování se a o setkání lidí z jednoho velkého oboru.

STARTOVNÉ:

100 Kč – soutěžící do 18-ti let
300 Kč – soutěžící nad 18 let

PŘEKÁŽKY A DISCIPLÍNY :
Vzhledem k tomu, že v současné době je trať teprve ve výstavbě bude její konečná podoba, počet a druh
překážek pro závodníky malým překvapením :-) Na facebooku budeme průběžně zveřejňovat informace a
fotodokumentaci z výstavby tratě.
Trať bude přibližně 1,5 km dlouhá a náročná tak, aby jí zdatný závodník zvládl zhruba za 20 min. Překážky
budou postaveny tak, aby je běžně zdatný závodník zvládl. Pokud závodník danou překážku nezvládne, může jí
vynechat a pokračovat dál s časovou penalizací. Ta bude stanovena před závodem.

VYBAVENÍ :

Doporučujeme sportovní rukavice a oblečení, které můžete po absolvování závodu
postrádat :-) Čisté oblečení na převlečení s sebou. Organizátor zajistí sprchy a sociální
zařízení.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ :
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajišťuje organizátor závodu. Za zdravotní stav závodníků
odpovídá každý závodník jednotlivě nebo přihlašující organizace. Závodníci vyplní při
prezentaci „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži".

BEZPEČNOST: Za dodržení bezpečnostních opatření v místě závodu odpovídá organizátor závodu.
Organizátor závodníkům důrazně doporučuje použít ochranné pomůcky (přilby,
rukavice, pevná obuv, chrániče kloubů, páteře apod.) a nechává na každém závodníkovi
zvážení výše osobního rizika a jeho rozhodnutí zda ochranné pomůcky použije. Dále
organizátor doporučuje připojistit se před závodem pro případ úrazu. Uzavřít úrazové
pojištění bude možné přímo na místě závodu u zástupců pojišťovny Kooperativa.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
ČASOVÝ HARMONOGRAM :
7.30 – 9.00 prezence dětí a následně dospělých závodníků
9.00 – 9.30 – porada rozhodčích pro dětský závod
9.30 – start dětských závodníků
11.30 – vyhodnocení dětských závodníků
12.00 – start dospělých závodníků (muži, ženy a následně družstva)
15.00 – vyhodnocení dospělých závodníků
16.00 – ukončení akce
Časový harmonogram bude upraven podle počtu startujících a potřeb organizátora akce.

ZÁVODNÍ KATEGORIE :
DĚTI : - kategorie I – 8 až 12 let
DOSPĚLÍ : - kategorie I – muži
- kategorie II – 13 až 17 let
- kategorie II – ženy
- kategorie III – 4 členná smíšená družstva
- kategorie III – 4 členná smíšená družstva

OBČERSTVENÍ : organizátor zajišťuje pro závodníky a pořadatele stravu a pitný režim zdarma
RŮZNÉ :
•
•
•

měření času bude provedeno elektronickou časomírou s osobními čipy,
informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na výsledkové listině,
kauce při podání protestu je stanovena na 500,- Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena.
V opačném případě propadá organizátorovi závodu.

PARKOVÁNÍ : organizátor pro závodníky a pořadatele zajišťuje vyhrazení a označení parkovacích ploch
poblíž závodiště viz. fotodokumentace

UBYTOVÁNÍ : organizátor zajistí jeden den před akcí sociální zázemí a další podmínky pro vytvoření
bezplatného stanového městečka v místě zázemí závodu případně může zprostředkovat
placené ubytování v místních ubytovnách

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK :

e-mailem : sdhsokolov@seznam.cz
nebo na adresu
SH-ČMS SDH v Sokolově, Vítkovská 394, Sokolov 356 01

Termín : do 10. května 2011
Info : Jan Fedorko – 606 703 717
Petr Katriňák – 775 925 956
Facebook : Bahňák – Závod IZS
V přihlášce je nutné uvést : jméno a příjmení závodníka

název vysílací organizace
datum narození
kategorii, ve které bude startovat.
Organizátor si vyhrazuje právo na změny.

