
PROPOZICE 

„Poběžovický železný hasič“ 

Soutěž je součástí Chodské ligy v disciplínách TFA 

 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel soutěže: SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice,  Žižkova 111, 345 22 Poběžovice, IČ 
65570111 

 

2. Termín konání: Sobota 28. 4. 2018 

 

3. Místo konání: Poběžovice, náměstí Míru 
GPS lokace: 49°30'38.897"N  12°48'8.729"E 

  
4. Účast: Soutěže se mohou zúčastnit členové SDH, členové JSDH, příslušníci HZS ČR. 

5. Kontakt Martin Kopecký, tel. 776 132 117, chodskatfa@gmail.com 

 

II. Organizační zajištění soutěže 

Podání přihlášek: V termínu od 4. 4. 2018 do 25. 4. 2018 20:00 prostřednictvím webového formuláře na 

adrese https://goo.gl/forms/Uck0Wb8UiugstsyO2 

 Kapacita je omezena na 30 závodníků! 

Kategorie soutěžících: Soutěž proběhne pouze v jedné kategorii. Mohou také startovat mladší závodníci od 

15 do 17 včetně let, ti však musí mít během svého pokusu zákonného zástupce. 

Zákonný zástupce se prokáže průkazem totožnosti u registrace závodníka.  

 Horní věková hranice není omezena. 

 

Startovní pořadí: Startovní pořadí bude stanoveno dle pořadí při prezenci závodníků.  

Prezence na soutěž: Prezence soutěžících proběhne v sobotu 28. 4. 2017 v době od 9:00 do 9:30 na místě 

označeném pořadatelem. 

Stravování: Soutěžícím bude zajištěno po uhrazení startovného základní občerstvení na náklady 

pořadatele. 

Startovné: Startovné činí 150,- Kč za jednotlivce a bude uhrazeno při prezenci. 

Zdravotní zajištění: Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí ZZS Plzeňského kraje, výjezdové 

stanoviště Domažlice. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel 

nezajišťuje. Pořadatel doporučuje soutěžícím uzavřít na tuto soutěž individuální 

připojištění. Soutěž je nahlášena na SH ČMS OSH Domažlice. 

Bezpečnostní vybavení: Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení, kromě dýchacího přístroje, který dodá 

pořadatel.  Za své vybavení zodpovídá soutěžící. 

https://goo.gl/forms/Uck0Wb8UiugstsyO2


 

 

III. Pravidla soutěže  

Pravidla: Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA. Každý soutěžící je povinen absolvovat 

celou trať a překonat v určeném pořadí překážky na trati (viz. Popis trati). Celou trať 

musí soutěžící absolvovat s předepsanou výzbrojí a výstrojí. 

Podání protestu: Protest se podává hlavnímu rozhodčímu. Při podání protestu bude složena finanční 

kauce v hotovosti ve výši 500,- Kč. Protest je možno podat do 10 minut od ukončení 

pokusu. 

Výstroj a výzbroj: Kompletní třívrstvý ochranný oděv pro hasiče (kabát a kalhoty včetně vnitřní vložky), 

triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, zásahová přilba dle platného předpisu, 

zásahové rukavice – musí mít hasič po celou dobu závodu při sobě, nebo nasazené na 

rukou. Zásahová obuv pro hasiče. Veškerou výstroj a výzbroj kromě dýchacího přístroje 

si zajišťují soutěžící sami. 

Popis trati: Po startu soutěžící provádí následující disciplíny: 

- rozvine libovolným způsobem na vyznačenou vzdálenost 2 proudy B, každý složen 

z 3 ks hadic B 75 zakončený proudnicí B 

- smotá 2 ks hadice B a uloží je do bedny 

- dále závodník sejde a vyjde schodiště 

- poté pokračuje k hammerboxu, kde udeří 40x dolů a 40x nahoru, celkem tedy 80 

ran 

- dále pokračuje po k lešení, kde provede vytažení lana se zátěží 

- poté pokračuje na vyznačené místo, kde uchopí 20 kg barel a překoná tunel tam a 

zpět 

- pokračuje k figuríně, kterou transportuje pomocí Raitekova úchopu kolem 

stanovené mety 

- odloží dýchací přístroj na určené místo a překoná 3 m bariéru 

- poté provede napojení proudnice B na PS 8 

Penalizace: Penalizace se řídí pravidly Chodské ligy v disciplínách TFA 

Příprava na start:  Nástup do prostoru startu 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje 

rozhodčím. Soutěžící startuje s kabátem třívrstvého ochranného oděvu zapnutým do 

horní úrovně, kalhotami třívrstvého ochranného oděvu, nasazenou přilbou a 

nasazeným dýchacím přístrojem. Takto připraven ke startu musí být soutěžící 

minimálně 30 sekund před startem. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou 

součást výstroje sundat, rozepínat nebo jinak upravovat. Pokud ztratí jakoukoliv část 

výstroje, nebo se výstroj rozepne, či jinak uvolní, musí se zastavit a po úpravě 

pokračovat v závodě. 

Vyhodnocení bude provedeno po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený 

celkový čas. Čas se měří elektronickou časomírou. První 3 závodníci obdrží poháry a 

diplomy. 

Pořadí závodníků je započítáno do Chodské ligy v disciplínách TFA. 

 



 

 

Časový průběh:   9:00 hod. – 9:30 hod. prezence, registrace závodníků 

    9:45 hod.   nástup 

    9:50 hod. – 10:00 hod. seznámení se s tratí 

    10:00 hod.   start prvního závodníka 

    15:00 hod.  předpokládané ukončení soutěže 

    15:30 hod.   vyhlášení výsledků 

 

V. Ostatní podmínky soutěže 

Výsledky budou zasílány pouze na vyžádání pouze v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

Dále budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách www.hasicipobezovice.cz a internetových stránkách 

Chodské ligy v disciplínách TFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hasicipobezovice.cz/

