
              CHODSKÁ LIGA V DISCIPLÍNÁCH TFA 
 
Pravidla ligy pro ročník 2018 
 
                                                 Pravidlo 1 
Účast v lize: 
Do Chodské ligy v disciplínách TFA se mohou přihlásit, prostřednictvím přihlašující 
organizace hasiči všech druhů jednotek PO, pokud pořadatel v propozicích 
konkrétní soutěže nestanoví jinak. Soutěžící musí dovršit 15let věku. Včas 
zaslanou přihláškou do daného závodu. 
 
                                                 Pravidlo 2 
 
Organizace závodů Chodské ligy 
Organizátory jsou dané SDH, přihlášené do Chodské ligy. 
Organizace jednotlivých závodů (kolo) ligy má na starosti příslušné 
SDH obce, města, kde je závod(kolo) pořádáno. 
 
                                                 Pravidlo 3 
Kategorie :  
Muži - od 15let (startující mladší 18 let musí mít s sebou zákonného zástupce) 
 
Ženy - není zřízena!!!  
                                                 Pravidlo 4 
 
Propozice: 
vydá pořadatel v dostatečném časovém předstihu 
Propozice obsahují:  
a) úplný název soutěže TFA 
b) všeobecná a technická ustanovení 
 
Všeobecná a technická ustanovení obsahují zejména: 
a) název a sídlo pořadatele, 
b) místo konání soutěže TFA, 
c) den a hodinu prezence soutěžících, zahájení a časový program soutěže TFA, 
d) jméno(a)a příjmení velitele soutěže, 
e) adresu, kontakty, lhůtu pro zaslání přihlášky a údaje, které musí obsahovat, 
f) podmínky účasti v soutěži TFA, 
g) upřesněná pravidla, podle kterých se soutěž TFA koná, zejména  
-počet soutěžících, disciplíny a způsob jejich plnění, 
-věcné prostředky a materiál zajištěný pořadatelem. 
h) - údaje o zabezpečení soutěže TFA, např. stravování a případně další 
organizační údaje. 
 
           
           V propozicích může pořadatel stanovit pro soutěžící startovné. 



                                                  Pravidlo 5 
 
Velitel soutěže:   
Za přípravu a průběh soutěže odpovídá pořadatelem určený velitel soutěže. 
Velitel soutěže má právo, přerušit nebo zrušit soutěž.  
odvolat ze soutěže jednotlivé organizátory soutěže a rozhodčí pro neplnění 
povinností nebo nepřístojné chování, 
vyloučit ze soutěže soutěžící jednotlivce pro nepřístojné chování nebo 
záměrné porušení pravidel TFA, a to zpravidla na návrh hlavního rozhodčího. 
                                    
                                                   Pravidlo 6  
Hlavní rozhodčí:  
Odpovídá za hodnocení a provedení soutěže podle pravidel TFA a propozic. 
Rozhoduje o všech okolnostech, týkajících se hodnocení a technického provedení 
soutěže, které se vyskytnou v průběhu této soutěže, a to i těch, které pravidla TFA 
výslovně neupravují. 
Je kompetentní rozhodnout při všech rozporech, které mohou vzniknout,  
a jeho rozhodnutí je konečné. Navrhuje veliteli soutěže přerušení soutěže na 
nezbytně nutnou dobu, navrhuje veliteli soutěže vyloučení soutěžícího jednotlivce, 
např. při zjištění nepřístojného chování soutěžících nebo záměrném porušení 
pravidel TFA soutěžícími. Stvrzuje svým podpisem výsledkové listiny soutěže a 
odpovídá za vyhodnocení pořadí  
soutěžících. 
                                                  Pravidlo 7 
 
 Společná ustanovení o rozhodčích: 
-Rozhodčí musí být nestranní, musí rozhodovat objektivně a přísně dodržovat 
pravidla soutěže. Před soutěží musí být seznámeni s jejím průběhem a 
hodnocením. 
-Rozhodčími při soutěžích mohou být příslušníci nebo občanští zaměstnanci HZS 
ČR, zaměstnanci HZS podniků nebo členové dobrovolných jednotek PO, kteří 
ovládají pravidla TFA. 
-Rozhodčí jsou jednotně označeni způsobem, který určí pořadatel. 
-Rozhodčí může být odvolán, např. pro nepřístojné chování, je 
li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonů soutěžících.                       
                                                    

Pravidlo 8 
 Rozhodčí:  
Sbor rozhodčích tvoří zpravidla  
 -Hlavní rozhodčí, 
 -Rozhodčí tratě(úseku), 
 -Rozhodčí startér 
 -Rozhodčí časoměřiči, (hlavní je elektronická časomíra) 
 -Rozhodčí pro vážení izolačního dýchacího přístroje (dále jen „IDP“)  
  pokud nejsou přístroje zajištěny pořadatelem 
  Počty rozhodčích podle potřeby a způsobu organizace soutěže stanoví  
  pořadatel v propozicích. 



 
                                                     Pravidlo 9  
 
Technická skupina:  
Činnost technické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže. 
Technická skupina zabezpečuje a odpovídá zpravidla za technický stav, správné 
parametry a rozmístění překážek po celou dobu soutěže. 
 
                                                    Pravidlo 10 
 
Zdravotnická péče:  
Při každé soutěži musí být zajištěna zdravotnická péče, odpovídající rozsahu  
a místním podmínkám soutěže.  
 
                                                   Pravidlo 11 
Soutěžící:  
-Do soutěže se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašující organizace hasiči 
všech druhů jednotek PO, pokud pořadatel v propozicích konkrétní soutěže 
nestanoví jinak. 
-Za zdravotní stav přihlášeného obecně odpovídá přihlašující organizace.  
-Za posouzení svého aktuálního zdravotního stavu a schopnosti absolvovat soutěž 
odpovídá každý soutěžící. 
 
                                                  Pravidlo 12 
 Instruktáž:  
-Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení 
jednotlivých disciplín a k průběhu soutěže. Instruktáž je zpravidla povinná pro 
všechny soutěžící.  
-V rámci instruktáže stanoví dobu startu. 
  
                                                  Pravidlo 13 
 
Výstroj a výzbroj soutěžících 
-a) triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy  
-b) zásahový oděv I - třívrstvý 
-c) přilba pro hasiče - zásahová 
-d) ochranné rukavice pro hasiče, ochranné rukavice pro technický zásah, (dále 
jen „rukavice“), 
-e) zásahová obuv  
-f) IDP bez masky a dýchací automatiky k masce, o celkové minimální hmotnosti        
9,5 kg, který bude nesen jen jako zátěž, hadice a kontrolní  
měřič mohou být upevněny k postroji IDP. Zajistí pořadatel!!! 
 
-Každý soutěžící smí užívat jen osobní výstroj a výzbroj používanou u jednotek 
PO, odpovídající stanoveným technickým podmínkám, technickým normám nebo 
mezinárodním technickým pravidlům. 
  



                                                      Pravidlo 14 
 
Věcné a technické prostředky k provedení disciplín  
 
-Věcné a technické prostředky k provedení disciplín zabezpečuje pořadatel. 
- 1 ks cisternová automobilová stříkačka (dále jen „CAS“), nebo přenosná stříkačka 
(dále jen „PS“) se 2 výtlačnými hrdly B, 8 ks hadice B, 
2 ks proudnice B, 1 ks box na hadice 
 
- 1 ks trenažér pro údery palicí (dále jen „Hammer box“),    
1 ks obouruční palice s min. hmotností (bez topůrka a kovové násady) 6 kg, 
minimální délka 800 mm,  
1 ks figurína o hmotnosti 80 až 90 kg, 2 ks kužel, 
1 ks tunel alternativou je podobný technický prostředek se světlou  
výškou 1100 mm a délkou 4800 mm, 
1 ks barel naplněný vodou nebo pískem o celkové hmotnosti 20 kg, 
1 ks bariéra 3 m vysoká, alternativním prostředkem je bariéra 2 m, 
1 ks lano o průměru min. 24 mm a délce 3000 mm, doskoková matrace o celkové 
výšce 80 cm; 
 
4 ks nastavovací žebřík,  
1 ks barel (závaží) o hmotnosti max 25 kg. Alternativa - 2 hadice B, smotané do 
kotoučů a svázané páskou (dále jen „břemeno“),    
1 ks pracovní lano o průměru 16 mm, 
1 ks lešení s plošinou (o výšce 2 NP), s pevným žebříkem uvnitř lešení pro 
bezpečný výstup na plošinu (bez jištění)  
1 ks proudnice B, 
1 ks monitor     
 
                                                      Pravidlo 15 
 
 Disciplíny  
 
!!!Použití rukavic je nepovinné, rukavice však musí mít soutěžící po celou 
dobu plnění úseku a proběhnutí cílem u sebe.!!! 
 
a) disciplína „Běh s požárními hadicemi“  
-spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou 
vzdálenost, v minimální délce 55 m, hadice jsou předem připraveny, složeny do 
harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno spojenými hadicemi 
B a proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, např. lepicí páskou. 
 
b) disciplína „Sbalení dvou hadic B“ 
-spočívá ve smotání dvou hadic B a jejich vložení do boxu; 
c) disciplína Hammer box 
-Hammer box - 80 úderů palicí v Hammer boxu, 
d) disciplína „Tunel“ 



-spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma   
směry; 
 
e) disciplína „Figurína“ 
-spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na 
vzdálenost min. 50 m; 
f) disciplína „Bariéra“  
-spočívá v překonání 3 m bariéry s lanem, seskoku na duchnu a doběhu do cíle. 
g) disciplína „Žebříky“ 
-spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k lešení, výstupu na 
lešení, vytažení břemene 25 kg na lešení pomocí lana a sestupu na zem. 
h) disciplína „Monitor“ 
-spočívá ve spojení proudnice B s monitorem; 
 
                                                      Pravidlo 16  
 
Příprava, start a ukončení pokusu 
Příprava: 
a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v 
předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k 
předstartovní kontrole,  
b) rozhodčí zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům a zda je IDP 
kompletní a má pravidly stanovenou hmotnost, 
c) po kontrole soutěžící odchází přímo do prostoru startu. 
 
Start: 
a) soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, 
nasazenou přilbou, rukavicemi a IDP. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící 
sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje, pokud pravidla 
nebo propozice nestanoví jinak, 
b) připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným 
časem startu, 
c)start pokusu se provádí způsobem stanoveným v propozicích, případně 
pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním 
pokusu. 
 
Ukončení pokusu: 
a) pokus končí dokončením výstupu do stanoveného NP výškové budovy, kdy se 
měření času zastaví, nebo proběhnutím cílovou metou příslušného úseku nebo 
došlápnutím do  
určeného, vyznačeného prostoru, kdy se měření času daného úseku zastaví, 
b) při porušení pravidel nebo způsobu plnění disciplíny může pokus ukončit 
rozhodčí úseku  
diskvalifikací soutěžícího, 
c) v případě nevolnosti nebo zdravotní indispozice musí ukončit pokus sám 
soutěžící. Poruchy nebo závady na výstroji a výzbroji, nevolnost nebo indispozice 
soutěžícího nejsou důvodem k opakování pokusu. 



 
                                                  Pravidlo 17 
Penalizace 
 
(1) Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je: 
-a) nedostavení se na předstartovní kontrolu 5 minut před stanoveným časem 
startu na prvním úseku, 
-b) neuposlechnutí pokynů rozhodčího,  
-c) nesplnění disciplíny dle pravidel, 
-d) odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP na místě určeném 
pořadatelem), 
-e) nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati, 
-f) použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo jiné než 
předepsané věcné nebo technické prostředky, 
-g) ohrožení diváka popř. jiného soutěžícího věcným nebo technickým 
prostředkem nebo nesportovní chování, 
-h) prohazování závaží tunelem, 
-i) přečnívající hadice přes půdorys boxu, 
-j) pád žebříku. 
(2) Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:  
-a) odložení palice nebo závaží mimo označený prostor, 
-b) úder jinou částí než hlavou palice, 
-c) nedošroubování nebo upadnutí proudnice z monitoru 
                                                  

Pravidlo 18 
 
Doping: Používání omamných látek, zakázaných povzbuzujících látek a postupů 
a alkoholu se přísně zakazuje. 
                                                  

Pravidlo 19 
 
Protesty 
-a) Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány hlavnímu 
rozhodčímu do 15 minut po ukončení pokusu protestujícím soutěžícím. 
-b) Za podání protestu může pořadatel požadovat od protestujícího  
složení kauce v hodnotě 500 Kč. Tuto skutečnost musí pořadatel uvést v 
propozicích, včetně výše této kauce. Kauci přejímá rozhodčí, kterému je písemný 
protest předán. Je u něj složena do doby rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, 
kauce se ihned vrací. Není-li protest uznán, předá rozhodčí složenou kauci 
pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce 
propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace. 
c) O protestech rozhoduje komise složená z velitele soutěže, hlavního rozhodčího 
a doprovodu. Rozhodnutí komise je konečné. 
                                                     
                                                   
 
 



Pravidlo 20 
 
Stanovení pořadí závodníka v závodě 
Pořadí soutěžícího se stanoví na základě celkového dosaženého času 
soutěžícího, včetně penalizací. 
 
                                                  Pravidlo 21 
 
Konečné hodnocení závodníka v ročníku Chodské ligy 
Aby byl závodník hodnocen v rámci Chodské ligy v disciplínách TFA, musí 
závodník absolvovat všechna kola vypsaná v daném ročníku. Kolo s nejhorším 
výsledkem závodníka se do hodnocení nezapočítá. 
 
 
                                                 Pravidlo 22 
 

     Pořadatel si může zvolit místo sundání DT v průběhu závodu. 
        Sundání DT je povoleno, pokud je v trati 3m bariéra!!! 


