
Organizační zabezpečení soutěže TFA 
Pořádající organizace SDH Držovice 

VEDENÍ SOUTĚŽE  

Velitel soutěže: 

Rozhodčí: 

DATUM KONÁNÍ 

Sobota 29. 8. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ 

Sportovní hřiště Držovice 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

PREZENCE ZAHÁJENÍ INSTRUKTÁŽ START 
SOUTĚŽE 

KONEC 
SOUTĚŽE 

ZÁVĚR 

08:30 – 9:15 9:20 9:45 10:00 15:00 16:00 

PŘIHLÁŠENÍ 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

16. 8. 2020 

Maximální počet startujících je 60 závodníků. 

Pořadí dle došlých přihlášek. 

STARTOVNÉ 

200 Kč za závodníka 

V ceně startovného je pití a oběd 

PRACOVNÍ ČETA 

členové SDH Držovice 

 

Po celou dobu soutěže možno zakoupit stravu v bufetu na hřišti. 

 

Případné dotazy na tel. č.:+420 722 211 401 nebo emailu: info@hasicidrzovice.cz 

 

Pro soutěžící budou k dispozici šatny včetně sprch. 

 



1. PROPOZICE SOUTĚŽE 

VÝSTROJ A VÝZBROJ SOUTĚŽÍCÍCH 

 Základní: triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy 
 zásahový oděv třívrstvý (s membránou, přilba pro hasiče pro hašení ve stavbách) 
 ochranné rukavice pro hasiče 
 ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (dále jen „rukavice“) 
 zásahová obuv holeňová 
 Jednovrstvý oblek nebo PS II (jen ženy) 
 Sportovní obuv (jen ženy) 
 Libovolné rukavice (jen ženy) 

KATEGORIE  

Muži 

 Muži 18 – 34 let 
 Muži nad 35 let 
 Muži – Master (s aktivním dýchacím přístrojem) 

Ženy 

 Ženy nad 18 let 

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Zdravotnickou službu v místě soutěže zabezpečí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících 

odpovídá pořadateli přihlašovatel. 

Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže vyplývá z předpisů SH ČMS. 

DOPROVOD NA TRATI 

Závodníka může na trati po celou dobu závodu doprovázet pouze jedna osoba určená pořadatelem, která 
nebude nijak zasahovat do výkonu závodníka. 

OBECNÉ 

Trať bude postavena, jako jedna dráha soutěžící plní jednotlivé disciplíny v předepsaném pořadí. 

Izolační dýchací přístroj bude nesen pouze jako zátěž. Maska ani plicní automatika nebude na dýchacím 
přístroji nasazena, ani ji soutěžící pří výkonu disciplín nebude mít u sebe. 

PROTEST 

Při podání protestu musí být složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500 Kč. Protest může podat 
pouze vedoucí soutěžního družstva nebo jednotlivce, a to písemnou formou u hlavního rozhodčího soutěže. V 
případě protestu o tomto musí být učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve prospěch 
protestující strany. Protest musí být podán do 15 minut po doběhnutí soutěžícího, vůči kterému je podáván 
protest, popř. který protestuje. 

INSTRUKTÁŽ 

Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení jednotlivých disciplín a k 
průběhu soutěže. Instruktáž je povinná pro všechny soutěžící. V rámci instruktáže stanoví dobu startu, 
startovní intervaly mezi soutěžícími a případně upřesní další pravidla. 

PŘÍPRAVA 

Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do 
stanoveného prostoru k předstartovní kontrole. 



2. TRAŤ SOUTĚŽE 

START 

Odstartování proběhne pomocí zvukové signalizace 

Převrácení traktorové gumy 

soutěžící uchopí traktorovou gumu (ženy – menší gumu) a provede 4x její převrácení 

Vodní příkop 

soutěžící přejde po napnuté kurtně s přidržováním koryto říčky a vrátí se přes mostek zpět 

Natažení vodního vedení 

soutěžící natáhne připravené vedení 2 x 2B s proudnicemi na vzdálenost 35 m, odloží proudnice na podložku, 
rukama se dotkne podložky 

Proudnice odložit na zem – ne odhodit! 

Překonání překážky 

na úseku překonává závodník bariéru, výška 2 m (muži mají 3 pokusy a pak můžou použít žebřík, ženy můžou 
použít žebřík hned) 

Sbalení hadice B 

spočívá ve smotání hadice B 75 a vložení jí do boxu; závodník smotá rozvinutou hadici B, do kotouče 
půlspojkou dovnitř a uloží ji do boxu tak, aby žádná část nepřečnívala půdorys boxu 

Přemístění figuríny 

na vzdálenost 2 x 20m s oběhnutím kužele (ženy 2x 10 m). Figurínu o hmotnosti 80 kg uchopí obouruč ze 
zadu (Raitekův úchop), nebo zjednodušeným vyprošťovacím manévrem, kdy je nutné, aby obě ruce závodníka 
byly pod pažemi figuríny, a přemístí ji koridorem do stanovené vzdálenosti, kde ji položí na vyznačené místo. 
Není povoleno tahat figurínu za oděv, hlavu nebo končetiny, stejně jako není povolen transport figuríny na 
zádech. Odložení figuríny spočívá pouze v uvolnění rukou v loktech.  

Hammer box 

soutěžící uchopí palici a v tzv. hammer boxu provede celkem 60 úderů (ženy 30 úderů) do spodní a horní 
hranice. Po ukončení zůstává hlava palice v hammerboxu 

odhození palice je zakázáno. 

Věž 

Přiběhnout ke věži, kde po žebříku závodník provede výstup na plošinu lešení do výšky cca 5 metrů. Provede 
vytažení závaží o hmotnosti cca 25 kg (ženy 20 kg), ručkováním pomocí lana a uložení závaží na podlážku 
lešení. 

Záchrana plyšové kočky ze střechy 

Závodník vyleze po žebříku na střechu, chytí plyšovou kočku a sleze s ní dolů. Položí hračku na vyznačené 
místo 

Vyšlap schodů 

Závodník vyšlápne schod z palet se zátěží 20x (ženy 10x)  



CÍL 

Ukončení je po proběhnutí závodníka rámem optické brány 

Pořadí jednotlivých disciplín může být změněno. Před zahájením soutěže bude provedena instruktáž a 
seznámení s konečnou podobou trati. 

 


