TFA SLOVAKIA 2017
TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE
NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŢITIE

BANSKÁ BYSTRICA
SZERVEZÉSI UTASÍTÁSOK
Fő rendező:
Besztercebányai kerületi tűzoltóság igazgatósága
Együtt működő partnerek:
- LOGI 707 polgári egyesület
- Zólyomi Műszaki egyetem, tűzvédelmi katedrája
- Europa Shopping Center Banská Bystrica
- Europa Business Center Banská Bystrica
Helyszín és időpont:

2017. 06.17 (Szombat)
Europa Shopping Center és Europa Business Center,
Na Troskách 25, Banská Bystrica.

Foto: Matej Kapusta

Nevezési díj:
25 € személyenként - melyet a következő bankszámlára kel befizetni:
Szlovákiai versenyzők a IBAN: SK46 7500 0000 0040 1681 7718 számú számlára
legkésőbb 2016. 06.09.-ig (a befizetési bejegyzésnél kérjük megadni a versenyző
teljes nevét),
Külföldi versenyzők: IBAN : SK46 7500 0000 0040 1681 7718, számú számlára
legkésőbb 2016.06.09.-ig (a befizetési bejegyzésnél kérjük megadni a versenyző
teljes nevét).

-

-

Szállás:
A szervező nem biztosítja !!!
Jelentkezési ív:
-

-

2017.06.09.-ig, kell elküldeni az alábbi címre: tfa.slovakia@gmail.com, további
információkat az elszállásolási lehetőségekről és magáról a versenyről a
00421 903 142 078 telefonszámon lehet kapni
- A jelentkezési ív és a rajtlista a www.firecontrol.sk/tfa. Web - oldalon lesz
található, ahol folyamatosan aktualizálva lesz a beérkező nevezési ívek alapján.

- a rajtlistán csak azon versenyzők lesznek feltüntetve, akik határidőn belül
befizették a nevezési díjat.

Díjak:
Minden egyes versenyző aki az összes versenyszámban részt vesz részvételi
oklevelet kap, az egyes versenyszámok első három helyezettje serleggel lesz
jutalmazva, az összesített értékelés első három helyezettje pénzbeli jutalomban
részesül:
1. hely - 300,- €
2. hely - 200,- €
3. hely - 100,- €
Program:

2017.06.17.
regisztráció (Europa Shopping Center)
pálya ismertetése
megnyitó
verseny - TFA Slovakia 2016
ebéd (Europa Shopping Center)
eredményhirdetés

Kategóriák: Nők korhatár nélkül
Férfiak
M (18)
M (30)
M (35)
M (40)
M (45)

19 – 29 év
30 – 34 év
35 – 39 év
40 – 44 év
45 év felet

6.30 – 7.45
7.45 – 8.45
9.00 – 9.15
9.30 – 15.30
12.00 – 15.00
16.00 – 16.30

( 1987 +)
( 1986 – 1982)
( 1981 – 1977)
( 1976 – 1972)
( 1971 – )

A versenyzők besorolásánál az adott évben betölttt kort veszik figyelembe.

Rendezők:
Verseny igazgató:
Verseny irányítója:
Verseny titkára:

plk.Ing. Sľúka Dušan ezredes – Besztercebányai megyei tűzoltóigazgatóság.
mjr.Ing. Erik Piater - Besztercebányai megyei tűzoltóigazgatóság.
pplk.Ing. Podhradský Miroslav alezredes – Besztercebányai megyeitűzoltóigazgatóság.
pplk.Ing. Stanislav Mlynarčík - Besztercebányai járási
tűzoltóigazgatóság.
Doc. PaedDr. Polakovič Peter, PhD. – a Zólyomi műszaki egyetem
Fafeldolgozóipari fakultás tűzvédelmi tanszékének igazgatója

Tehnikai igazgató:
Főbíró:

Verseny és részvételi szabályok:
-

-

-

-

-

TFA – Toughest firefighter alive - a tűzoltók legkeményebb
erőpróbája, amely a mindennapos bevetéseket szimulálja. A versenyen
önkéntes és hivatásos tűzoltók vehetnek részt egyaránt Szlovákiából és
külföldről. Ez a verseny az egyének megmérettetése, amelybe a férfiak
korcsoportokra osztva, a nők egy csoportban korhatár nélkül vehetnek
részt
Mivel a versenyszámok nagy fizikai erőt és kitartást követelnek a
versenyzők felkészültsége is ennek megfelelően kell, hogy legyen.
Nagyobb számú jelentkezés esetén a szervezőbizottság dönti el a
versenyzők részvételi arányát. A versenyzők összlétszáma maximum
80 fő, ebből: Szlovákiából 50 főállású és önkéntes tűzoltó valamint 30
külföldi főállású vagy önkéntes tűzoltó jelentkezhet.
A versenyzők egészségügyi állapotáért a kiküldő szervezet felel.
Minden résztvevő saját kockázatára vesz részt a versenyen és felel az
esetleges balesetekért!
Ha a már benevezett versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt
venni a versenyen a nevezés visszavonását legkésőbb 2016.06.15.
08.00 óráig köteles az alábbi címre: tfa.slovakia@gmail.com
bejelenteni. E határidőn túl a nevezés le lesz zárva.
A nevezési díjat a szervezők a 2016.06.12. 12:00 óráig visszavont
nevezésekért fizetik vissza. A benevezés visszavonását a
tfa.slovakia@gmail.com e-mail címre kel beküldeni. Ha a versenyző a
megadott időpont után vonja vissza a nevezését, a szervezők a nevezési
díjat nem fizetik vissza.

Versenyszámok:
-

-

-

a versenyzők minden TFA sportágban párhuzamosan indulnak két
pályán (a 3. Versenyszámban-toronymászás és a 4. versenyszámban 22 emeletre való futás egy pályán történik).
a versenyzőnek 5 perccel az indulás előtt az 1. versenyszám
rajtvonalánál kell lennie, ahol ellenőrzik a felszerelését.
minden egyes versenyszámot 4 perc alatt kell etljesíteni, amit 4 perces
pihenési idő követ amelyben át kell vonulni a következő versenyszám
helyszínére, kivéve a harmadik versenyszámot követő pihenőidőt
amely 6 perc, és ez alatt át kell menni a toronyépületbe.
Az végeredmény az összes versenyszám ideje és az esetleges büntető
pontok összege. Az időmérés elektronikus időmérővel történik.

1. versenyszám (tömlők)
rajt után a versenyző 5m fut, és ezt követően két tömlőt csatlakoztat a
tűzoltó fecskendőn a nyomótorokra (B-Ø-75mm) ezután megfogja a
sugárcsövet és széthúzza a vezetékeket, majd a sugárcsöveket 80m
után a kijelölt helyre teszi (tömlő húzása lehetséges együttesen vagy
külön, külön, sugárcsönek a kijelölt vonal után kell lennie),
a sugárcsö lerakása után a versenyző körbefutja a megadott bóját,
ezután két tömlőt felteker (B-Ø-75mm) és 5m távolságban lévő
szekrénybe helyezi. (tömlőket csak egyenként szabad feltekerni és csak
egyenként lehet elhelyezni a szekrénybe úgy, hogy sem a csonkok sem
a tömlők nem lóghatnak ki a szekrényből),
tömlők elhelyezése után 50m futás a célba.

-

-

-

2. versenyszám (akadály pálya)
versenyző a rajt után a Hammerboxhoz fut, megmarkolja a 6 kg–os
kalapácsot és 100 ütést mér a Hammerboxra (50 az alsó és 50 a felső
részére, alsó és a felső része közti távolság 900mm),
a bíró parancsára, aki számolja a ütéseket leteszi a kalapácsot és
elhagyja Hammerbox területét. Ezután 6m fut, megmarkolja a 20kg–os
kannát és áthalad egy 6m hosszú alagúton, melynek végétől 3m-re
megfordul és visszafut ugyan ezen az útvonalon, a kannát az eredeti
helyére teszi vissza. (a kannát pontosan kell vissza helyezni a kijelölt
helyére.),
ezt követően átfut az 10m-re elhelyezett 80kg–os bábuhoz, és önálló
stílusban átviszi a 60m kijelölt helyre
ezután 40m futás majd egy 3m magas palánkot kell leküzdeni, ami után
befut a célba (az akadályt kötél segítségével, vagy a nélkül kell
leküzdeni).

-

-

-

3. versenyszám (torony)
-

-

-

rajt után a versenyző két 5m–re elhelyezett többrészes fa létrát
megmarkol (falétra – hossza 4,6 m és a súlya 22kg) melyeket egy
10m távolságban kijelölt helyre állít,
ezután felvesz 2drb 20 kilós kannát és felviszi a második emeletre a
toronyba ahol a kijelölt helyére teszi. Eztán 4 lépcsőfokon felmegy
az állásra és egy kötél segítségével felhúz a toronyba 2drb
összegöngyölített B tömlőt (súlya 25kg) amelyet átemel a korláton
és elhelyez a padlóra,
lemegy a lépcsőn és visszaviszi a kannákat az eredeti helyükre (nem
szabad a kijelölt helyen kívülre tenni),
5m futás után a tűzoltófecskendőhöz, rácsavarja a lövőkét a
sugárcsőre majd befut 10m-re a célba.

4. versenyszám (lépcső)
Büntető pontok:

rajt után a versenyző felfut a belső lépcsőn egészen a 22 emeletre az
„Europa Business Center“ épületében.

a versenyző köteles elfogadni a bírók döntését akik figyelik az
akadályok leküzdését, a felszerelés pontos elhelyezését a kijelölt
helyére. Az akadályok helyes vétele és a technikai eszközök
elhelyezése a megjelölt helyen fehér zászlóval jelezik, pirossal a
helytelent.
Ha a versenyző rosszul vagy szabálytalanul végzi a feladatokat, büntető
pontot kap:
- 5-másodperc pontatlanul elhelyezet eszköz a kijelölt helyen,
- 5-perc nem teljesen kihúzott tömlő, ha az eszközök nem a megadott
távolságra vannak áthelyezve, a kihagyott akadály a versenyszám nem
a megszabott időn belüli teljesítésének számit
- kizárás: ha a versenyző nem lép időben rajtvonalra a következő
versenyszámban, feladja a versenyt sérülés vagy más előre nem látható
okok miatt, a versenyző nem fut át az összes versenyszám célvonalán
(22 – emelet),
- ha egy versenyzőnek összideje büntető pontokkal egyenlő más
versenyzőével, a összehelyezésben a büntetőpontok nélküli versenyző
mögé lesz besorolva.
-

Ruházat és felszerelés:
- rövid vagy hosszú ujjú trikó, rövid vagy hosszú sportnadrág, sportcipő,
- az EN 469 szabványnak megfelelő többréteges bevetési ruha felső
része, az EN 443:2008 szabványnak megfelelő bevetési sisak,
- a légző készülékeket a szervező biztosítja (használva csak az 1, 3 és a 4
versenyszámban lesznek, mint teher).
Óvás:
-

a szervezőbizottság tagjai egyúttal a fellebbező bizottság tagjai is
óvás benyújtása esetén a versenyzőnek 20,- € kell letétbe helyeznie a
főbírónál, ha a kiértékelés után igazat adnak a versenyzőnek a
pénzösszeget visszakapja.

TFA Slovakia 2017 szervező bizottsága
Banská Bystrica

TFA SLOVAKIA 2016
TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE
NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŢITIE

BANSKÁ BYSTRICA
PRIHLÁŠKA
JELENTKEZÉSI ÍV

Meno:

............................. keresztnév

Priezvisko:

............................. vezetéknév

Dátum narodenia: .............................

születés dátuma

Hasičská jednotka (názov): ............................. tűzoltóegység
Štát:

.............................

E-mail:

.............................

nevező ország

