
SDH Velké Karlovice – Tísňavy
si Vás dovoluje pozvat na 1. ročník 

noční soutěže v silovém hasičském víceboji TFA

Železný hasič Velkých Karlovic

Termín: 11. 7. 2014 od 21:00

Místo: Areál hasičské zbrojnice ve Velkých Karlovicích – Tísňavách

Průběh a pravidla soutěže: Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové 
činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče se vzduchovým dýchacím přístrojem 
jako zátěže). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Soutěž bude probíhat 
podle pravidel TFA. Vyhodnocení proběhne v kategorii muži, muži 40+, ženy, 

Podmínky účasti: Závodu se mohou zúčastnit členové SDH, HZS, DHZ a 
pozvaní účastníci. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za 
jejich zdravotní stav zodpovídá vysílající organizace.

Přihlášky: Do 7.7. 2014 na e-mail l.vojvodik@seznam.cz nebo tel. 731 475 
775, aktuální startovní pořadí bude průběžně zveřejňováno na Facebooku, 
událost TFA Železný hasič Velkých Karlovic. Kapacita  max. 80 závodníků. 

Startovné: 60 Kč

Kategorie: muži, ženy, muži 40+(závodník musí prokázat věk)

Ceny: muži 1. - 10. místo, ženy 1.- 5. místo, muži 40+ 1. - 3. místo. První tři 
závodníci v každé kategorii obdrží pohár. Každý závodník obdrží čelovku, 
podmínkou je vyzvednutí na závěrečném vyhlášení.

Časový program:
20:00 – 20:40 hod. prezentace
20:40 - 20:50 hod. porada rozhodčích a instruktáže se závodníky na trati
21:00 hod. start soutěže



Způsob provedení

1) Příprava
- nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník
v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru
k předstartovní kontrole.
- rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda vystroj a
výzbroj odpovídá pravidlům.
- po kontrole odchází závodník přímo do prostoru startu.

2) Start
- start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži.
- připraven ke startu musí být soutěžící nejméně do 30 sekund.
- soutěžící startuje s kabátem zásahového oděvu zapnutým do horní
úrovně, nasazenou zásahovou přilbou, hasičským opaskem
s karabinou a VDP nasazeným na zádech, s obutou
zásahovou obuví a nasazenými ochrannými rukavicemi. Použití
alternativní varianty výstroje dle pravidla 23 „Pravidel soutěží
disciplín TFA“ upřesní pořadatel v době konání soutěže. Po celou
dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat
žádnou součást výstroje.

3) Disciplíny – muži, muži 40+, ženy (v závorce)
- vytažení 2 hadic B (C) do výšky 3 m
- přenesení 2x 20l (10l) kanystrů 
- přeskakování pneumatik
- 2 m bariéra (výšková překážka)
- hammerbox 60 (30) úderů nahoru, dolů
- smotání hadice B (C) a uložení na místo
- roztažení zavodněné hadice B (C)
- převalování traktorové pneu (pneu)

4) Vybavení soutěžícího:
- triko s dlouhým nebo krátkým rukávem, zásahový oděv (povolen jednovrstvý 
zásahový oděv). Zásahová přilba pro hasiče, obuv schválena k zásahu (ženy 
libovolná), ochranné rukavice.
- hasičský opasek s karabinou, vzduchový dýchací přístroj
bez vrapové hadice (zabezpečí pořadatel).

5) Různé:
- zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel 
- závodníci podepíší u prezence „čestné prohlášení o zdravotní
způsobilosti k soutěži“
- při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka v hotovosti ve 
výši 500 Kč, při uznání protestu hlavním rozhodčím se celá částka vrací zpět
- protest či odvolání se podává hlavnímu rozhodčímu jen písemnou formou a to 
do 15 minut po ukončení pokusu

Hlavní činovníci závodu:
Ředitel závodu: Lukáš Vojvodík
Vedoucí technické skupiny: Jakub Kysučan
Hlavní rozhodčí : Ing. Kateřina Blinková


