
 

Transgraniczne zawody sprawności strażackiej IRON MAN 

w Gminie Brenna 

„Brenna Písečná - partnerstwo w działaniu” 

Přeshraniční soutěž hasičské všestrannosti IRON MAN 

v obci Brenna 

„Brenna Písečná - partnerství v činnostech“ 

 

Zawody odbędą się w dniu 03.10.2020r., na terenie Ośrodka 

Rekreacyjno – Kempingowego Jarowiska w Brennej Leśnicy (43-438 

Brenna, ul. Leśnica 134). Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 9.00. 

Impreza dostępna dla mieszkańców i turystów. 

 

9.00 – 9.30: zbiórka uczestników zawodów – sprawy organizacyjne. 

 

Od 9.30: przywitanie przybyłych uczestników i otwarcie zawodów 

przez Wójta Gminy Brenna oraz Starostę Gminy Pioseczna (Písečná). 

 

 

Od 9.00: dla uczestników będzie  wydawany posiłek. 

 

10.00: rozpoczęcie konkurencji w których udział biorą dwie 

12 osobowe drużyny z Brennej oraz Piosecznej. 

 

I konkurencja – waga płaczu przodem 

Uczestnicy w rękach wyprostowanych przed sobą unoszą na czas 

aparat powietrzny z butlą metalowa. Wygrywa ten kto utrzyma aparat 

najdłużej. W konkurencji biorą wszyscy uczestnicy. Po zsumowaniu 

czasów zwycięska drużyna uzyskuje 3 punkty natomiast druga 1 

punkt.  

 

II konkurencja - przewracanie słupa   

Konkurencja polega na przewracanie słupa w jedną a następnie drugą 

stronę  (Słup ma długość 10 m, drewniany). 

Uczestnicy występują dwuosobowo, konkurencję wykonują na czas, 

 

Soutěž se uskuteční dne 3. 10. 2020 v areálu Ośrodka Rekreacyjno – 

Kempingowego /Rekreačně-kempingového střediska/ Jarowiska  

v Brenné Leśnici (43-438 Brenna, Leśnica 134). Akce začne v 9.00 

hodin., akce je veřejně přístupná pro obyvatele a turisty. 

 

9.00 – 9.30: sraz účastníků soutěže – organizační záležitosti 

 

Od 9.30: přivítání přítomných účastníků a zahájení soutěže starostou 

Gminy Brenna a starostou obce Písečná. 

 

 

Od 9.00: bude pro účastníky servírována strava. 

 

10.00: zahájení disciplín, kterých se zúčastní dvě 12členné družstva z 

Brenné a z Písečné. 

 

I. disciplína – váha pláče předem 

Účastníci nesou ve vzpřímených rukách před sebou autonomní dýchací 

přístroj s ocelovou láhví a počítá se jim čas. Vítězí ten, kdo nejdéle 

udrží přístroj. V této disciplíně startují všichni závodníci. Po sčítání 

časů jednotlivých závodníků získává vítězné družstvo 3 body a druhé v 

pořadí 1 bod. 

 

II. disciplína – převrácení sloupu 

Disciplína spočívá v tom, že je potřeba převrátit sloup na jednu a 

následně na druhou stranu (sloup je dřevěný a vysoký 10 m). 

Účastníci soutěží ve dvojicích, počítá se jim čas, vítězí ten, kdo 



 

 

 

 

wygrywa ten kto wykona ćwiczenie najszybciej.  

Sumowanie punktów jw. 

 

III konkurencja – przerzucanie opony  

Konkurencja polega na przerzucaniu opony z traktora na ustalonym 

odcinku. Uczestnicy występują dwuosobowo, konkurencję wykonują 

na czas, wygrywa ten kto wykona ćwiczenie najszybciej.  

Sumowanie punktów jw. 

 

IV konkurencja – przeciąganie wozu bojowego. 

Konkurencja wykonywana jest całymi drużynami. Ocenie podlega 

przeciągnięcie wozu bojowego o wadze 12 ton w czasie 30 sekund. 

Wygrywa drużyna, która przeciągnie wóz najdalej. Zwycięska drużyna 

uzyskuje 3 punkty natomiast druga 1 punkt.  

 

W zawodach zwycięża drużyna, która uzyska najwięcej punktów. 

 

Sędziowanie i pomiar czasu będzie - wspólnie przedstawiciele drużyny 

z Brennej i Piosecznej.  

 

Około godz. 12.00 – 12.30 ogłoszenie wyników współzawodnictwa 

oraz wręczenie nagród. 

  

Około godz. 12.30 – 13.00 podanie posiłku. 

 

Około14.00 podsumowanie zawodów i zakończenie zawodów. 

 

Od 14.00 – wydawanie poczęstunku dla mieszkańców i turystów. 

nejrychleji ukončí disciplínu. 

Sčítání bodů jako výše. 

 

III. disciplína – házení pneumatikou 

Disciplína spočívá v házení pneumatikou traktoru na stanovenou 

vzdálenost. Účastníci soutěží ve dvojicích, počítá se jim čas, vítězí ten, 

kdo nejrychleji ukončí disciplínu. 

Sčítání bodů jako výše. 

 

IV. disciplína – tahání zásahového vozidla. 

Disciplíny se zúčastní celá družstva a spočívá v tahání zásahového 

vozidla s hmotností 12 tun během 30 vteřin. Vítězí družstvo, které 

pohne vozidlem na největší vzdálenost. Vítězné družstvo získává 3 

body a druhé v pořadí 1 bod. 

 

V soutěži vítězí družstvo, které získá nejvíc bodů. 

 

Rozhodčími a osobami, které budou počítat čas, budou společně 

zástupci družstev z Brenné a z Písečné. 

 

Přibližně ve 12.00 – 12.30 hod. vyhlášení výsledků soutěže a předání 

cen. 

 

Přibližně ve 12.30 – 13.00 hod. oběd. 

 

Přibližně ve 14.00 hod. shrnutí soutěže a její ukončení. 

 

Od 14.00: bude pro  obyvatele a turisty servírována strava. 

 


