
Propozice k soutěži v disciplínách TFA Tlumačov   

 

 

 

Pořadatel:  Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov, Obec Tlumačov 

Datum konání: 

• sobota 20. května 2017 

Místo konání: 

• AMFI Tlumačov   

Časový harmonogram soutěže: 

• 8:30–9:20  registrace soutěžících 

• 9:30  slavnostní nástup 

• 9:30–9:45 seznámení soutěžících s tratí 

• 10:00 začátek soutěže 

Startovné: 

• 150 Kč za soutěžícího  

POZOR! Soutěžící startují na vlastní nebezpečí! 

V případě poškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo 

k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní 

listiny. 

V případě poškození osobní výzbroje a výstroje, které znemožní soutěžícímu v pokračování 

soutěžního výkonu, bude soutěžící diskvalifikován. 

 

Pravidla soutěže: 

- Závodu se mohou zúčastnit příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH 

obcí. Maximální počet závodníků je 30. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně 

způsobilí s platnou lékařskou prohlídkou. Za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající 

organizace! Startovné je 150Kč za závodníka. 

- Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s pracovním polohovacím pásem s 

karabinou, nasazenou zásahovou přilbou( není povolená sportovní ani pro lesní požáry), 

zásahovými rukavicemi a IDP bez masky. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani 

rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje. 

- Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu 

- V průběhu závodu je možné závodníka doprovázet pouze podél trati. V trati může být jen 

závodník, rozhodčí a max. dvě doprovázející osoby, kterým hlavní rozhodčí umožní vstup na 

trať jen se souhlasem závodníka. 

- Startovní pořadí určuje pořadatel.- Závodník pod vlivem alkoholu nebo drog, nebude do 

závodu vpuštěn a to bez náhrady startovného.  



Popis soutěže: 

1) Roztažení hadic B 
 - Po startu závodník napojí a roztáhne hadice typu "B" i s proudnicí na předem určenou 

vzdálenost. Proudnice musí závodník položit za označenou čáru. 

2) Hammer box 

Závodník provede 80 střídavých úderů (Nahoru, dolů)  Palici závodník odloží v Hammer 

boxu. 

3) Lešení  

Závodník postupně dopraví a opře o vyznačený místo lešení  2 kusy žebříků.  Sám si připne 

karabinu k opasku a vystoupá po žebříku na lešení.  Dále vytáhne pomocí lana břemeno a jej 

odloží na plošinu lešení. Pokračuje sestupem po žebříku a opět se sám odjistí karabinou. Při 

sestupu se musí dotknout poslední(vyznačené) příčky žebříku. 

 

4) Převalení pneumatiky 
Závodník 6krát převalí pneumatiku. 3x tam 3x zpět.  Pneumatika při převrácení musí ležet 

celou plochou na zemi.  

5) Přemístění barelu 

Závodník přenese tunelem 20kg kanystr tam a zpět. 

 

6) Motání hadic 

Závodník smotá dvě hadice "B", položené rovnoběžně vedle sebe.  Každou smotá zvlášť od 

půlspojky k půlspojce. Dále hadice uloží do boxu tak že hadice nesmí přečnívat přes box.  

 

7) Přemístění figuríny 

Závodník uchopí figurínu v podpáždí a pohybem vzad přemístí na určenou vzálenost. 

 

8) Přeskok bariery 
Závodním překoná libovolným způsobem barieru. Pro překonání bariery se nesmí použít 

boční vzpěry. Závodník musí překonat barieru bez pomoci 3tí osoby. 

 

9)Cíl 
 Následný běh do cíle a zmáčknutí cílového tlačítka. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a pořadí disciplín!   

 

Kontakt: 
 

Přihlášky a dotazy :    kulhanekjakub@email.cz 
 

 


