
ŽELEZNÝ HASIČ BOBROVNÍKY 2020 
 

soutěž je zařazena do poháru KSH MSK v TFA 

(kvalifikační závod Moravskoslezského kraje na MČR SH ČMS v TFA Svitavy 2020) 

 

a do série závodů „TFA PRAJZSKÁ LIGA“ 

 

 

Datum konání:  22. 8. 2020 

Prezence:  9:00 – 9:30 

Start závodu:  10:00 

Místo konání:  Hlučín-Bobrovníky, asfaltové hřiště u tělocvičny, Rekreační 394/9 

Startovné: 200 Kč (v ceně občerstvení) 

Zúčastnit se mohou členové SDH, JSDH, HZS, HZSP a hosté. Závodník soutěží na vlastní 

nebezpečí, musí být fyzicky a zdravotně způsobilý. 

 



Kategorie: 

 Muži A – do 34 let (narozen mezi 1. 1. 1986 a 19. 9. 2002) 

 Muži B – nad 35 let (narozen 31. 12. 1985 a dříve) 

 Dorost – narozen mezi 18. 9. 2002 a 22. 8. 2005 

 Ženy – bez rozdílu věku (v den soutěže musí být starší 15-ti let) 

Závodníci mladší 18-ti let doloží při registraci na závod písemný souhlas zákonného zástupce 

s účastí na soutěži. 

 

Výstroj soutěžícího: 

 třívrstvý zásahový oblek 

 zásahová obuv (kategorie dorost – sportovní obuv) 

 zásahová přilba 

 rukavice libovolné 

 izolační dýchací přístroj jako zátěž – dodaný pořadatelem 

Kategorie ženy: 

 pracovní stejnokroj PS II 

 sportovní obuv 

 zásahová přilba 

 rukavice libovolné 

 izolační dýchací přístroj jako zátěž – dodaný pořadatelem 

 

Popis trati: 

 roztažení dvou B proudů na vzdálenost 35 m (ženy jeden B proud) 

 překlápění pneumatiky 5x tam a 5x zpět 

 transport figuríny na vzdálenost 30 m (ženy 15 m) 

 smotání 2 ks hadice B na zemi a uložení do boxu 

 Hammer box – 50 úderů (ženy 20 úderů) 

 přenesení barelů 2x 25 kg na vzdálenost 40 m (ženy 20 m) 

 „schody“ na paletě 50x (ženy 30x) 

 3m bariéra (dodá HZS MSK) – pokud někdo nepřekoná, lze použít žebřík (ženy překonají 
80 cm vysokou překážku) 

 

Startovat se bude na výstřel z pistole, doběh – zmáčknutí tlačítka na stole. 



Přihlášení: 

 do 15. 8. 2020 

 zasílat na email: Monika.Suffnerova@seznam.cz, telefon: 776 115 715 

 uvést: jméno, příjmení, datum narození, vysílající organizaci 

Nejpozději v den soutěže závodník předloží vyplněnou přihlášku se svým podpisem. 

 

Ceny: 

Hodnoceno bude prvních pět míst v každé kategorii. 

 

Protest: 

 V případě podání protestu je potřeba tento protest podat před skončením závodu 

a vyhlášením výsledků. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. 

 Protest se podává písemně a kauce je 500 Kč. V případě uznání protestu se kauce 

navrací. 

 

Soutěž se koná za každého počasí. Soutěž není pojištěna. Pořadatel si vyhrazuje právo na 

změnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Monika.Suffnerova@seznam.cz


Přihláška 

do soutěže v disciplínách TFA 

22. 8. 2020  Bobrovníky 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

název přihlašující organizace 

 

 

Jméno a příjmení Datum narození Podpis závodníka 

   

   

   

   

   

   

 

Soutěžící prohlašuje, že je zdravotně a fyzicky způsobilý k účasti v soutěžních disciplínách TFA 

dle propozic soutěže. 

Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů, fotografií, zvukových 

a obrazových záznamů pořadateli soutěže pro propagaci soutěže, provedení a vyhodnocení 

soutěže, zpravodajství o soutěži a jejích výsledcích. 

 

 

V ……………………………………………………. dne……………………………………… 

 

 

…………………………………………………. 

Podpis zástupce přihlašovatele 



Souhlas zákonného zástupce 

 

Souhlasím s účastí mého syna/mé dcery …………………………………………………………………………. 

v soutěži v disciplínách TFA, konané dne 22. 8. 2020 v Bobrovníkách. 

 

 

V ……………………………………………………. dne……………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………………..   …………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce    Podpis 

 

 

 

 

 

 


