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Soutěž kategorie TFA – Železný hasič 2019 
Organizační zabezpečení soutěže, pravidla 

 

 

Každý z účastníků si  vylosuje pořadí  při zápisu startujících, které bude zapsáno na 
startovní listinu. V kategorii děti bude podepsán souhlas rodiče, nebo zákonného 
zástupce. 
 
Výzbroj a výstroj :  Každý účastník má svou vlastní výstroj, která se skládá : 
Zásahový oděv vícevrstvý, zásahová obuv, zásahové rukavice (ne pracovní), 
pracovní polohovací pás, kukla, zásahová přilba. Rozhodčí je oprávněn provést 
kontrolu výstroje závodníka a případně jí doplnit. 
Kategorie děti : sportovní obuv, sportovní oblečení, bez IDP, souhlas rodičů. 
Pořadatel dodá :  1 ks IDP Saturn s ocelovou lahví 7 ltr. ,hadice, kanystry, 
džberovou stříkačku,bariéry a ostatní ženijní překážky, hamerbox, 
 
Popis  
Celková disciplína se skládá z jednotlivých úseků. Každý úsek je hodnocen  
trestnými body za chybné splnění  daného úkolu. (viz  popis stanovišť) Trestné 
sekundy se  započítavají do celkově dosaženého času. V případě, že soutěžící 
požádá o nový pokus bude se mu počítat čas naměřený v opakovaném pokusu i v 
případě, že v prvním pokuse dosáhnul lepšího času.   
 

SEZNAM STANOVIŠŤ 
 
Stanoviště 1  hadicové vedení. 
Roztažení  4 hadic B 75 /20m  s proudnicemi a položení proudnic na cílovou čáru. 
 Popis : Hadice jsou před startovní čárou složeny v „harmonice“. Na pokyn 
startujícího soutěžící v co nejkratším čase provede napojení 2 hadic na  hydrandový 
nastavec nebo CAS, spojení 2 x dvou hadic B75  a proudnic a  roztáhne vedení 
k metě, na kterou poté položí proudnici. 
 
Trestné body :  +5 sek  rozpojení hadic 
   
Stanoviště č. 2 pneumatika 
 
Tažení pneumatiky lanem do vzdálenosti 10 m (5m tam a zpět) . Ženy pouze 5 m. 
 
Stanoviště 3.  hasící přístroj.   
 
Přenos 6 Kg práškového hasicího přístroje z bodu A do bodu B ( cca 15 m) 
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Stanoviště 3 .  překonání bariéry. 
 
Soutěžící je povinen překonat dřevěnou bariéru o výšce 1,5m.  Způsob překonání  
bariéry není upřesněn.  Soutěžící se musí pokusit minimálně 2 x zdolat bariéru a to 
tak, že minimálně musí mít obě nohy mimo zem. V případě nepřekonání bariéry se 
započítavá 15 trestných sekund k celkovému dosaženému času.   
 
Stanoviště 4 Traktorová pneumatika. 
 
Převalení ležící traktorové pneumatiky tam a zpět o váze cca 90 kg. Pneumatika se 
převalí 4 x v kategorii mužů do 40 let a 2 x u mužů nad 45 let a soutěžících žen. Za 
každě  nepřevalení se započítává 15 trestných sekund k celkovému dosaženému 
času.  
 
Stanoviště 5 Hamerbox – Džberová stříkačka. 
 
Soutěžící se ocelovou palicí dotkne horní a spodní plotny Hamerboxu celkem 20x (10 
dole a 10 nahoře) kategorei do 45 let.  Kategorie na 45 let a ženy  10x ( 5 nahoře a 5 
dole) 
Kategorie děti : Soutěžící musí vyčerpat pumpováním veškrý obsah ze džberové 
stříkačky. Vyprázdněnost určuje rozhodčí disciplíny heslem „KONEC“ Nevyprázdnění 
džberové stříkačka je 15 trestných sekund. 
 
 
Stanoviště 6 – Dřevěné palety. 
 
Soutěžící přeskládá na sobě ležících 6 Europalet z bodu A do bodu B. Za každou 
nepřeloženou Europaletu se započítává 10 trestných sekund k celkovému 
dosaženému času. 
 
Stanoviště 7 – přenos kanystrů 
 
Každý soutěžící přenese 2 páry kanystrů 20kg ( kategorie do 45 let) do vzdálenosti 
20m (10 tam a 10 zpět.) Kategorie na 45 let kanystry 10 Kg a kategorie ženy 10kg 
kanystry na 10m ( 5m tam a 5m zpět). Kategorie děti 10 m a snížení kanystrů na 2 x 
5 kg ( možno optimalizovat dle věku dítěte). Za každý nepřenesený kanystr 5 
trestných sekund. 
 
Stanoviště 7 – výstup po 120 schodech na Krásenskou rozhlednu. 
 
Soutěžící vystoupá po 120 kamenných schodech na vrchol rozhledny, kde ukončí 
celou disciplínu. 
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V případě, že soutěžící soutěž přeruší sám, nebo dovrší v průběhu soutěže  
času 20 minut, dál již nepokračuje. Má právo na opravný pokus po skončení 
posledního soutěžícího.  
 
            Z Á V Ě R  
 
Soutěžící je oprávněn podat protest to do 15 minut od ukončení  jeho závodu a to 
k rukám veliteli soutěže. Podání protestu je Vázáno kaucí ve výši 500,-Kč V případě 
uznání protestu bude kauce vrácena a soutěžící má právo na opakovaný start do 15 
minut od uznání protestu.  V případě neuznání protestu propadá kauce ve prospěch 
pořadatelů soutěže. Soutěž je rozdělena na kategorie A1 – Muži do 45 let a A2 – 
Muži nad 45 let. Kategorie žen je jednotná bez rozdílu věku a děti do 18 let. 
Soutěžící s 3 nejlepšími časy budou oceněny medailemi a diplomy a věcnými dary. 
Vítěz z každé kategorie  bude uveden na Putovním poháru sdružení  HASIČI ČESKÁ 
REPUBLIKA. Putovní pohár je majetkem HČR  a je stále putovní .Ostatní soutěžící 
obdrží diplom za účast na této soutěži. Organizátor si vyhrazuje právo upravit 
pravidla soutěže, nebo soutěž zrušit. 
 
                         Miroslav Filandr v.r.       František Matoušek  v.r. 
     Tajemník soutěže                           Velitel soutěže 
    
--------------------------------------------------------------------zde odstřihněte --------------------------------------------- 

    PODÁNÍ PROTESTU 
 
Jméno soutěžícího 
……………………………………………………………… 
 
Čas startu soutěžícího …………………..  protest podán v 
…………..hodin 
 
Vyjádření protestu 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………    
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         Podpis protestujícího 
 
Kauci 500,-Kč přijal …………………………. Protest    ne - uznán 
 

Odůvodnění : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Souhlas zákonného zástupce : 
 
 
Já ……………………………………..jako zákonný zástupce 
 
Souhlasím s tím aby ………………………………………………. 
                                                      Soutěžící 
 
Se zúčastnil soutěže TFA 2019 
 
 
Dne ………………………..                                ---------------------------- 
                                                                              podpis 
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