Dětský železný hasič "TFA"
VI. ročník
a IV. ročník o putovní pohár
v kategorii dorostenců - chlapců
Pod záštitou
Odborné rady mládeže, odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva
městského sdružení hasičů hl. m. Prahy
za
grantové podpory Magistrátu hl. m. Prahy

6. Října 2019 od 9,00 hod.
Místo konání – Praha, Letňany
Hlavní organizátor soutěže – Jašek Jakub
Velitel soutěže – Petr Marval
Hlavní rozhodčí – Hartmannová Martina
Vedoucí technické čety – MSH hl. m. Prahy
Technická četa – Nejméně 5 členná, složená z členů SHČMS
Prezentace, prezence a sčítání výsledků – MSH hl. m. Prahy
Hlavní časomíra – MSH hl. m. Prahy
Zdravotnické zajištění – Medevac

Pravidla soutěže
Úvodní ustanovení
Pravidlo 1 – Obsah a působnost pravidel soutěží v disciplínách TFA
1) Pravidla soutěží v disciplínách TFA (z anglického „Toughest Firefighter Alive“, volně přeloženo „Nejtvrdší
hasič přežívá“) jsou souhrnem organizačních pokynů a zásad, technických podmínek a dalších ustanovení,
kterými se určuje zejména:
a.
b.
c.

organizování soutěží v disciplínách TFA (dále jen „soutěže TFA“),
provádění soutěží TFA,
hodnocení soutěží TFA.

Pravidlo 2 – Vydávání a výklad pravidel
1) Pravidla TFA, jejich změny a doplňky vydává a zveřejňuje MV-generální ředitelství HZS ČR a podává též výklad
těchto pravidel.
2) Otázky související s pravidly TFA posuzuje komise tělesné přípravy a sportu, kterou zřizuje generální ředitel
HZS ČR a náměstek ministra vnitra.

Organizování soutěží TFA
Pravidlo 3 – Organizace soutěží TFA
1) Soutěže TFA se organizují v souladu s právními předpisy a interními akty řízení generálního ředitele HZS ČR a
náměstka ministra vnitra (dále jen „soutěžní řád“). Svou náplní a zaměřením se řadí mezi skupinu sportů s prvky
záchranářské a lezecké činnosti a práce na vodě.
2) Soutěžní řád, který se vztahuje také na soutěže TFA organizované v rámci SDH při SH ČMS , stanovuje
zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

na jakých úrovních se sportovní soutěže organizují,
časové uspořádání sportovních soutěží,
pořadatele sportovních soutěží,
základní organizační zabezpečení sportovních soutěží,
přihlašování na sportovní soutěže,
oceňování výsledků,
úhradu výdajů spojených s organizováním sportovních soutěží,
reklamu a propagaci,
sportovní soustředění,
povinnosti přihlašovatele.

Pravidlo 4 – Účast na soutěži
1) Účast na soutěži TFA, podmínky pro podání přihlášky a pro případný výběr přihlášených soutěžících,
stanovuje pořadatel v propozicích soutěže TFA (dále jen „propozice“).
.

Pravidlo 5 – Propozice
1) Soutěžící se mohou přihlašovat do 1. 10. 2019 v elektronickém formuláři na stránkách MSH Praha

na adrese www. mshpraha.cz
Papírovou přihlášku opatřenou razítkem a podpisem vedoucí dodá až při prezenci.
2) Organizátor zajišťuje - veškeré překážky, technické prostředky a vše potřebné na trati.

3) Kategorie závodníků - průběh závodu:
a) Přípravka ( smíšená kategorie )
– roztažení 1 C proudu (10m), volný běh, 5 úderů gumovou palicí do hammer boxu, volný běh,
přenesení 2 kanystrů na vzdálenost 5 m ( 3l kanystr naplněný 1l vody ), volný běh, překonání 80cm
bariéry, volný běh, přemístění figuríny na vzdálenost 10 metrů, volný běh, smotání 1 hadice ( stuha ),
uložení hadice do přepravky, volný běh do cíle
b) Mladší dívky
– roztažení 1 C proudu (10m), volný běh, 10 úderů gumovou palicí do hammer boxu, volný běh,
přenesení 2 kanystrů na vzdálenost 5 m ( 5l kanystr naplněný 3 l vody ), volný běh, překonání 80cm
bariéry, volný běh, smotání 1 hadice C, uložení hadice do přepravky, volný běh do cíle
c) Mladší chlapci
– roztažení 2 C proudů (10m), volný běh, 15 úderů gumovou palicí do hammer boxu, volný běh,
přenesení 2 kanystrů na vzdálenost 5 m ( 5l plný vody ), volný běh, překonání 80cm bariéry, volný
běh, přemístění figuríny na vzdálenost 15 metrů, volný běh, smotání 1 hadice C, uložení hadice do
přepravky, volný běh do cíle
d) Starší dívky
– roztažení 1 B proudu (20m), volný běh, 20 úderů palicí do hammer boxu, volný běh, přenesení 2
kanystrů na vzdálenost 10 m( 5 litrů plný vody ), volný běh, překonání 80cm bariéry, volný běh,
přemístění figuríny na vzdálenost 10 metrů, volný běh, smotání 1 hadice C, uložení hadice do
přepravky, volný běh do cíle
e) Starší chlapci
– roztažení 2 B proudů (20m), volný běh, volný běh, 30 úderů palicí do hammer boxu, volný běh,
přenesení 2 kanystrů na vzdálenost 15 metrů ( 10 l naplněné 8 litry vody, volný běh, překonání
150cm bariéry, volný běh, přemístění figuríny na vzdálenost 15metrů, volný běh, smotání 1 hadice B,
uložení do přepravky, volný běh do cíle
f) Dorost dívky
– roztažení 1 B proudu (20m), volný běh, 30 úderů palicí do hammer boxu, volný běh, přenesení 2
kanystrů na vzdálenost 15 metrů ( 10l naplněné 8 litry vody ), volný běh, překonání 80cm bariéry,

volný běh, přemístění figuríny na vzdálenost 15 metrů, volný běh, smotání 1 hadice B, uložení hadice
do přepravky, volný běh do cíle

g) Dorost chlapci
– roztažení 2 B proudů (20m), volný běh, 40 úderů palicí do hammer boxu,, volný běh, přenesení 2
kanystrů na vzdálenost 20m ( 10l plný vody ), volný běh, překonání 200cm bariéry, volný běh,
přemístěný figuríny na vzdálenost 20 metrů, volný běh, smotání 1 hadice B, uložení hadice do
přepravky, volný běh do cíle

4) Běží se pouze jeden pokus !!!

5) Trestné body
- 10 trestných vteřin
- za odhození proudnice
- 30 trestných vteřin
- za špatné překonání překážky
- za špatné smotání hadice (způsob motání požárních hadic bude upřesněn před startem
jednotlivých kategorií)
- 40 trestných vteřin
- za špatné uložení hadice do přepravky

6) Organizátor si vyhrazuje právo, před zahájením, omezit počet účastníků soutěže.

Pravidlo 6 – Zrušení, odložení nebo přerušení soutěže TFA
1) Nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu uskutečnit již vyhlášená soutěž TFA, je pořadatel povinen její zrušení nebo
odložení neprodleně oznámit vhodným způsobem, zejména přihlášeným účastníkům soutěže, nejpozději dva
dny před jejím zahájením.
2) Pořadatel může soutěž TFA zrušit nebo odložit, nedošel-li podle jeho uvážení dostatečný počet přihlášek pro
plánovaný rozsah této soutěže. Zrušit soutěž TFA, přeložit začátek, přerušit již zahájenou soutěž, případně
vyhlásit přestávku může pořadatel zejména v těchto dalších případech:
a.
b.
c.
d.

není-li místo pro konání soutěže způsobilé, nevyhovuje-li bezpečnosti soutěžících nebo požadavkům ve
smyslu propozic a pravidel TFA,
narušují-li průběh, regulérnost a bezpečnost soutěže nepříznivé povětrnostní podmínky,
dojde-li ke zranění,
je-li ohlášena závažná mimořádná událost s možným dopadem na organizaci soutěže.

3) Při odložení soutěže TFA je nutno vytvořit časový prostor pro možnost podání dalších přihlášek. Původní
přihlášky, pokud nebyly přihlašovatelem odvolány, platí i pro změněný termín (popř. i místo konání) této
soutěže.

Práva a povinnosti pracovníků soutěže TFA
Pravidlo 7 – Pracovníci soutěže TFA
Přípravu, průběh a hodnocení soutěže TFA (dále jen „soutěž“) zabezpečují velitel soutěže, sbor rozhodčích,
technická, organizační a ekonomická skupina, které určí pořadatel.

Pravidlo 8 – Velitel soutěže
1) Za přípravu a průběh soutěže odpovídá pořadateli velitel soutěže.
2) V místě konání soutěže má právo:
a.
b.
c.
d.

doplnit organizační a technické pracovníky soutěže a rozhodčí,
přerušit, odložit nebo zrušit soutěž,
odvolat nebo vyloučit ze soutěže pro nepřístojné chování organizační a technické pra-covníky soutěže
a rozhodčí,
vyloučit ze soutěže jednotlivce nebo družstvo pro nepřístojné chování soutěžících, případně záměrné
porušení pravidel TFA, zpravidla na návrh hlavního rozhodčího.

Pravidlo 9 – Sbor rozhodčích
1) Sbor rozhodčích ustavuje pořadatel.
2) Základní složení sboru rozhodčích:
1 hlavní rozhodčí,
1 rozhodčí startér,
2 časoměřiči,
1 rozhodčí pro kontrolu výstroje a výzbroje,
1 rozhodčí na každou disciplínu pro hodnocení správnosti provedení,
3) Počty rozhodčích podle potřeby a způsobu organizace soutěže upřesňuje pořadatel v
propozicích.

Pravidlo 10 – Hlavní rozhodčí
Hlavní rozhodčí:
a.
b.
c.

odpovídá za hodnocení a provedení soutěže podle pravidel TFA a propozic,
rozhoduje o všech okolnostech, týkajících se hodnocení a technického provedení soutěže, které se
vyskytnou v průběhu této soutěže a které pravidla TFA výslovně neupravují. Je kompetentní rozhodnout
při všech rozporech, které mohou vzniknout, a jeho rozhodnutí je konečné,
má právo soutěž přerušit,

d.
e.

při zjištění nepřístojného chování soutěžících, rozhodčích, organizačních a technických pracovníků,
příp. záměrného porušení pravidel TFA, je povinen navrhnout veliteli soutěže vyloučení jednotlivce nebo
družstva ze soutěže,
podepisuje výsledkové listiny soutěže a odpovídá za vyhodnocení pořadí jednotlivců a družstev podle
pravidla č. 29.

Pravidlo 11 – Společná ustanovení o rozhodčích
1) Rozhodčí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivně a přísně dodržovat pravidla TFA.
2) Rozhodčími při soutěžích mohou být příslušníci nebo občanští zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků
nebo členové dobrovolných jednotek PO, kteří ovládají pravidla TFA.
3) Rozhodčí jsou jednotně ustrojeni a označeni zpravidla viditelnou vizitkou. Způsob označení určí a zajistí
pořadatel.
4) Rozhodčí může být ze své funkce na soutěži odvolán nebo ze soutěže vyloučen zejména pro nepřístojné
chování, je-li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonů soutěžících.

Pravidlo 12 – Technická skupina (četa)
1) Činnost technické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
2) Technická skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

umístění, technický stav a parametry překážek po celou dobu soutěže,
vytyčení prostorů pro soutěž, závodníky, diváky, aj.,
technické prostředky dodávané pořadatelem,
zajištění dostatečného počtu signalizačních, měřících a dalších pomůcek pro sbor rozhodčích
(vytyčovací pásky, praporky, barvy, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.),
rozhlas, stanoviště hlasatele, spojení a spojovací prostředky, v místě zřizuje radiovou síť,
instalaci elektrické časomíry, zálohu elektrické časomíry ručními stopkami, úklid prostoru (před příp.
předáním pronajimateli) po ukončení soutěže.

Pravidlo 13 – Organizační skupina
1) Činnost organizační skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
2) Organizační skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

příjem a vyhodnocení přihlášek soutěžících dle propozic,
propagaci soutěže, tisk a distribuci pozvánek, plakátů a zpravodajů,
prezenci účastníků soutěže předání startovní listiny, startovních čísel, programu soutěže a případně
dalších organizačních pokynů účastníkům soutěže,
informační službu a hlasatele při soutěži,
ubytování a stravu účastníků dle propozic, pitný režim pro závodníky, rozhodčí a pořadatele,
organizaci parkování v prostoru soutěže a v místě ubytování,
označení dopravních tras, dopravu pracovníků soutěže a hostů,
zdravotní službu a evidenci případných zranění,
rozmístění vedení soutěže, soutěžících, vyhodnocovacího a tiskového střediska, zdravotní služby,
hostů a sociálních zařízení v prostoru soutěže, včetně označení těchto míst,
pořádkovou činnost v prostoru soutěže, dodržování zákazu vstupu do vyhrazených prostor,
převzetí a předání pronajatých prostor a jiných prostředků pronajimateli po ukončení soutěže.

Pravidlo 14 – Ekonomická skupina

1) Činnost ekonomické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
2) Ekonomická skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za:
a.
b.
c.
d.

uzavírání smluv, dohod a objednávek včetně jejich následných kontrol a likvidace,
nákup diplomů, medailí a popř. pohárů a věcných cen,
pojištění soutěžících a případně dalších účastníků soutěže, uvede-li to pořadatel v propozicích,
vedení dokladů za příjem a výdej finančních prostředků v místě konání soutěže (např. startovné,
kauce, finanční odměny apod.).

Pravidlo 15 – Zdravotní služba
1) Za zdravotní stav soutěžících odpovídá přihlašující organizace
2) Při každé soutěži musí být zajištěna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže.
3) Zdravotník může zakázat soutěžícímu start nebo pokračování v soutěži, jestliže zjistí, že by to ohrožovalo
nebo
poškozovalo
zdraví
soutěžícího.
Toto
rozhodnutí
lékaře
musí
soutěžící
a další účastníci soutěže respektovat.

Pravidlo 16 – Soutěžící
1) Do soutěže se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašující organizace členové všech kolektivů mladých
hasičů, pokud propozice nestanoví jinak.
3) Za zdravotní stav a schopnost přihlášeného absolvovat soutěž odpovídá přihlašující organizace, nebo
zákonný zástupce. Přihlášený se prokáže členským průkazem SH ČMS.

Provedení soutěže TFA a technická ustanovení
Pravidlo 17 – Soutěž jednotlivců a družstev
1) Cílem jednotlivce je splnit všechny úkoly, které jsou součástí jednotlivých disciplín, předepsaným způsobem,
v předepsaném pořadí, co nejrychleji.
2) Soutěž družstev se hodnotí podle součtu časů dosažených jednotlivými členy družstva v závodě jednotlivců.
Složení družstva, počet členů, jejich kategorie a klíč, podle kterého se jejich čas do soutěže družstev započítá,
stanovuje pořadatel v propozicích.

Pravidlo 18 – Kategorie
Přípravka - smíšná kategorie max. 30 závodníků
Mladší - dívky, chlapci max. 40 chlapců a 20 dívek
Starší - dívky, chlapci max. 50 chlapců a 25 dívek
Dorost - dívky, chlapci max. 40 chlapců a 20 dívek

Pravidlo 19 – Rozlosování startovního pořadí

1) Rozlosování startovního pořadí provede velitel soutěže a hlavní rozhodčí ve stanoveném čase po uzavření
přihlášek.
2) Závodníky předběžně přihlášené, ale včas neprezentované k soutěži, může velitel soutěže ponechat ve
startovní listině jen v případech zpoždění, jehož příčiny nebylo možné předvídat, a jen pokud je hlavnímu
rozhodčímu znám důvod zpoždění a doba příjezdu nepřítomných závodníků, která jim umožní účast na
instruktáži.

Pravidlo 20 – Instruktáž
1) Ve stanoveném čase provede určený rozhodčí instruktáž závodníků k provedení jednotlivých disciplín.
Závodníky, kteří neabsolvovali instruktáž, nelze připustit ke startu v soutěži.
2) V rámci instruktáže hlavní rozhodčí stanoví
a případně startovní intervaly mezi jednotlivci (dvojicemi).

nebo

upřesní

závodníkům

dobu

startu

Pravidlo 21 – Výstroj a výzbroj soutěžících
1) Základní:
Povinná pro kategorii dorostenci - chlapci








triko s krátkými nebo dlouhými rukávy,
třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev,
přilba pro hasiče, nebo sportovní přilba
zásahové rukavice,
zásahová obuv,
kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj, zajistí pořadatel
pracovní polohovací pás s karabinou.

2) Alternativní:





PS II místo ochranného oděvu,
v kategorii přípravka možno sportovní teplákovou soupravu s dlouhými nohavicemi a rukávy,
sportovní obuv bez hrotů místo zásahové obuvi.
Sportovní přilba

Použití alternativní varianty výstroje upřesní pořadatel v propozicích nebo podle podmínek v místě a době
konání soutěže

Pravidlo 22 – Technické prostředky k provedení disciplín
1) Technické prostředky k provedení disciplín na jedné dráze:
2) Technické prostředky k provedení disciplín zabezpečuje pořadatel.
3) Pokud poběží dva závodníci souběžně, je nutné dráhy od sebe viditelně oddělit (vytyčovací páskou a kužely).

Pravidlo 23 – Disciplíny
1) Disciplína č. 1 „Běh s požárními hadicemi“:



spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, hadice jsou předem
připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru.

Průběh: od startovní čáry běh na stanovenou vzdálenost. Následně obě hadicová vedení (každé je tvořeno
dvěma až čtyřmi spojenými hadicemi) jakýmkoliv způsobem, ale bez rozpojení, rozvinout tak, aby bylo možné
položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od startovní čáry.

2) Disciplína č. 2 „Překážkový běh“:


spočívá v plnění tří a více dílčích úkolů, které se plní ve stanoveném pořadí zpravidla v návaznosti na
sebe, např. – údery kladivem v hammer boxu, 2 m bariéra, přenos raněného, přenášení barelů.

Průběh: závodník doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční kladivo a provede stanovený počet úderů do
jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem a běží k bariéře, překoná ji bez použití
zavětrovacích vzpěr nebo pomoci druhé osoby k jejímu překonání a běží k figuríně, uchopí ji obouruč zezadu
(Raitekův úchop) a přemístí ji koridorem do stanovené vzdálenosti, kde ji položí na vyznačené místo, uchopí dva
barely, které přenese na stanovenou vzdálenost k otáčce a zpět a položí na určené místo.

3) Disciplína č.3 „ sbalení požární hadice“



spočívá ve smotání určeného počtu hadic, stanoveným způsobem a jejich uložení do připravených
přepravek

Průběh: závodník doběhne k hadici a za pomoci vlastní síly smotá hadici do kotouče (suchá/mokrá), který
následně umístí do připravené přepravky. Celá hadice musí být v kotouči a umístěna v přepravce.

Pravidlo 24 – Příprava, start a ukončení pokusu
1) Příprava:




nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví
do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole,
příslušní rozhodčí zkontrolují zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům,
po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu.

2) Start:





závodník startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou přilbou a
maskou izolačního vzduchového dýchacího přístroje a s nasazenými zásahovými rukavicemi, pokud
propozice nestanoví jinak. Takto připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před
stanoveným časem startu,
start pokusu je proveden způsobem stanoveným v propozicích, případně pořadatelem při instruktáži.
Odečet času se spouští současně s odstartováním pokusu,
po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje,
pokud propozice nestanoví jinak.

3) Ukončení pokusu:




pokus končí dokončením poslední disciplíny uvedené v propozicích závodu, kde se měření času ukončí,
při porušení pravidel nebo způsobu plnění disciplíny může pokus ukončit rozhodčí disciplíny
diskvalifikací závodníka,
přímým důvodem k diskvalifikaci závodníka je

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

nedotažení hadic a proudnic na metu,
nedodržení počtu úderů kladivem,
nepřekonání bariéry nebo použití zavětrovacích vzpěr nebo pomoci druhé osoby k jejímu
překonání,
vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení na metu, její upuštění z výše na zem, pád s ní a na
ni,
rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
nedodržení trasy – vybočení z vymezeného prostoru nebo trati, zpravidla označené vytyčovací
páskou – za vybočení se považuje už zřejmý dotyk pásky,
nepřekoná-li soutěžící překážku se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a nářadím,
použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál, nepatřící do
dané disciplíny, zvýhodňující jej v plnění pokusu.

4) V případě nevolnosti nebo zdravotní indispozice musí ukončit pokus sám závodník. Poruchy nebo závady na
výstroji a výzbroji nebo zranění soutěžícího nejsou důvodem k opakování pokusu.

Pravidlo 25 – Doping
1) Používání drog, zakázaných látek, zakázaných postupů a alkoholu se přísně zakazuje.
2) Porušení pravidel o dopingu nastane, jestliže:
a.
b.
c.

v tkáni nebo tělní tekutině soutěžícího byla zjištěna přítomnost zakázané látky,
soutěžící užil nebo těžil ze zakázaného postupu,
soutěžící přiznal, že použil nebo těžil z užití zakázané látky nebo zakázaného postupu.

Pravidlo 26 – Průběh soutěže
1) Disciplíny soutěže jsou zpravidla prováděny plynule, bez přestávky, a čas se měří od startu první disciplíny do
ukončení poslední disciplíny.
2) V závislosti na podmínkách v místě konání soutěže lze průběh soutěže rozdělit do jednotlivých disciplín, určit
časový limit na každou disciplínu, přestávky mezi disciplínami, penalizaci za překročení limitu plnění disciplíny
nebo jiný prohřešek proti pravidlům, stanovit způsob použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje,
upravit počet a náplň dílčích úkolů jednotlivých disciplín.
3) Podle prostorových možností v místě konání soutěže upřesňuje pořadatel vzdálenosti startu a cíle
jednotlivých úkolů a disciplín.
4) Organizaci a způsob provedení disciplín upřesňuje pořadatel v propozicích.

Pravidlo 27 – Časový limit
1) Základní limit pro splnění všech disciplín, případně dílčí limity pro jednotlivé disciplíny a délky přestávek,
stanoví pořadatel v propozicích nebo vstupní instruktáží v místě konání soutěže.
2) Při překročení časového limitu může být pokus hlavním rozhodčím nebo rozhodčím disciplíny penalizován
nebo ukončen za podmínek upřesněných v propozicích.

Pravidlo 28 – Protesty
1) Rozhodování přísluší hodnotitelské komisi, ve složení velitel soutěže, hlavní rozhodčí, rozhodčí
jednotlivých disciplín a hlavní časomíra, a proto protesty nejsou přijímány.

2) Porucha nebo závady technických prostředků nejsou důvodem k přerušení nebo opakování
pokusu.

Pravidlo 29 – Stanovení pořadí
1) Pořadí jednotlivců v každé věkové kategorii se stanoví na základě celkového dosaženého času závodníka,
popř. součtu časů dosažených v jednotlivých disciplínách, včetně penalizací.
2) Celkové vyhodnocení pořadí družstev se provede na základě součtu výsledných časů propozicemi
stanovených členů družstva, včetně penalizací. Nejkratší výsledný čas družstva znamená nejlepší celkové
pořadí. V případě rovnosti výsledných časů dvou a více družstev rozhoduje o celkovém pořadí mezi těmito
družstvy nižší součet umístění do hodnocení družstva započítaných členů družstva v celkovém pořadí
soutěžících bez rozdílu věku. Pokud i tento součet umístění je shodný, rozhodne nižší součet umístění prvních
tří členů družstva.

Pravidlo 30 – Udělování titulů a cen
1) Jako ocenění výsledků dosažených na soutěžích je možno udělovat nejúspěšnějším soutěžícím diplomy,
medaile, poháry, trofeje a věcné ceny. Pořadatelem mohou být oceněni i jiní účastníci soutěže.
2) Udělení pohárů, věcných cen, popř. finančních odměn, je v kompetenci pořadatele.
3) Soutěžící hodnocení na 1. až 3. místě obdrží diplomy a medaile.
4) Soutěžící hodnocení na 4. a dalších místech obdrží diplomy.
5) Soutěžící hodnocený na 1. místě v kategorii dorost – chlapci obdrží putovní pohár
Soutěžící se jeho převzetím zavazuje doručit putovní pohár nepoškozený na konání dalšího ročníku v den
konání a to nejpozději hodinu před jeho zahájením.

Pravidlo 30 – GDPR
1) Přihlášením souhlasí soutěžící s pořizováním fotografické dokumentace. Vybrané fotografie budou
zveřejněny na síti internet a sdíleny na sociálních sítích, a to výhradně za účelem prezentace činnosti MSH
Praha.

