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PPrrooppoozziiccee  ssoouuttěěžžee  ––  ssiimmuullaaccee  zzáássaahhoovvéé  ččiinnnnoossttii  
 
 
Vážení kolegové hasiči, záchranáři,  
 
 dovolte abych Vás pozval na 1.ročník netradiční soutěže, která se koná v rámci oslav k 80.výročí od 
založení SDH Hlučín. Soutěž bude pojata jako modifikace TFA ( simulace zásahové činnosti v zásahovém 
obleku za použití dýchacího přístroje ). Soutěží se ve dvojicích a ve třech kategoriích. První kategorie je 
určena hasičům z výjezdových jednotek, kteří jsou vybavení dýchací technikou a je podmíněna použitím 
kompletní zásahové výstroje, včetně DT. Druhá kategorie je určena jednotkám které touto technikou 
nedisponují, ale chtějí si vyzkoušet tyto činnosti a konečně třetí kategorie je určena ženám ze sborů 
dobrovolných hasičů, kteří chtějí dokázat svým kolegům, že dokáží konkurovat svým protějškům. Sestavení 
jednotlivých tras je tvořena s přihlédnutím k jednotlivým kategoriím. Před samotným startem musí být cca 5 
minut soutěžní družstvo připraveno v boxu u startu, kde bude provedena kontrola výstroje a ukázka laické 
kontroly dýchacího přístroje ( viz. samotný popis soutěže ).  
      

Na Vaši účast se těší organizační štáb soutěže a SDH Hlučín 

 
 
DDaattuumm  kkoonnáánníí  ::  sobota 20.září 2008 
MMííssttoo  kkoonnáánníí  ::   Mírové náměstí v Hlučíně 
PPrreezzeennttaaccee  ::   od 12:00 hod. do 13:00 hod. 
PPoorraaddaa  ssoouuttěěžžííccíícchh  :: 13:05 hod. 
ZZaaččáátteekk  ssoouuttěěžžee  :: 13:15 hod. 
KKaatteeggoorriiee  ::   vždy dvoučlenná družstva  - MUŽI nositelé dýchací techniky 
       - MUŽI bez dýchací techniky 
       - ŽE1Y bez dýchací techniky 
SSttaarrttoovvnnéé  ::   150 Kč za družstvo 
 
Ostatní :  Občerstvení pro startující zajištěno 
   Výstroj má každý soutěžící vlastní 
   Pořadí při STARTu určí pořadatel před samotným zahájením 
 
Podmínky pro start : Doklad o odborné přípravě nositele DT ( v dané kategorii ) 
   Platná lékařská prohlídka ( odpovídá vysílající organizace ) 
   Ochranné pomůcky dle rozpisu 
   Včasné zaslání přihlášky do soutěže 
 
Ceny :   První tři místa ve všech kategoriích, dárkové předměty pro všechny soutěžící 
 
Vyhodnocení soutěže :  soutěž bude vyhodnocena do 20 minut po ukončení činnosti posledního 

družstva. 
 
Přihlášky : Prosíme o zaslání potvrzených přihlášek do soutěže nejpozději do 15.září 2008 a to 

písemně na adresu ( níže uvedenou ), nebo na email paramedic@atlas.cz. 
 

Adresa :  JJeeddnnoottkkaa  ssbboorruu  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů  mměěssttaa  HHlluuččíínn  
uull..  CCeellnníí  66,,  HHlluuččíínn  774488  0011  

JJEEDDNNOOTTKKAA  SSBBOORRUU  DDOOBBRROOVVOOLLNNÝÝCCHH  HHAASSIIČČŮŮ  

mměěssttoo  HHLLUUČČÍÍNN  
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RRoozzhhooddččíí  nnaa  ssttaarrttuu  ppřřiippuussttíí  kk  ssoouuttěěžžii  jjeenn  ttyy  zzáávvooddnnííkkyy,,  jjeejjiicchhžž  vvýýssttrroojj  bbuuddee  ooddppoovvííddaatt  sscchhvváálleennýýmm  

ttyyppůůmm  aa  ppřřii  ssppllnněěnníí  ppooddmmíínneekk..  
 
Výstroj soutěžících : 
 
kkaatteeggoorriiee  MMUUŽŽII  nnoossiitteelléé  ddýýcchhaaccíí  tteecchhnniikkyy  
 - ochranná přilba schváleného typu ( 1E PZ 3 !!! ) 
 - zásahový oblek schváleného typu i se všemi odnímatelnými částmi ( 1E PS II !!! ) 
 - ochranné zásahové rukavice schváleného typu ( 1E PRACOV1Í !!! ) 
 - ochranná zásahová obuv schváleného typu ( 1E PRACOV1Í !!! ) 
 - VDP + maska ( schválený typ ) 
 
kkaatteeggoorriiee  MMUUŽŽII  bbeezz  ddýýcchhaaccíí  tteecchhnniikkyy  
 - ochranná přilba schváleného typu ( 1E PZ 3 !!! ) 
 - zásahový oblek schváleného typu i se všemi odnímatelnými částmi 
 - ochranné zásahové rukavice schváleného typu ( 1E PRACOV1Í !!! ) 
 - ochranná zásahová obuv schváleného typu ( 1E PRACOV1Í !!! ) 
 
kkaatteeggoorriiee  ŽŽEENNYY  bbeezz  ddýýcchhaaccíí  tteecchhnniikkyy  
 - ochranná přilba schváleného typu, i sportovní ( 1E PZ 3 !!! ) 

- zásahový oblek schváleného typu i se všemi odnímatelnými částmi nebo PS II, popř. sportovní úbor 
( jednotný za soutěžní družstvo ) 
- ochranné rukavice  
- vhodná obuv  

 
PPřřeehhlleedd  ppřřeekkáážžeekk  ::    
 
- přenos hadicových košů 
- přeskok bariéry 
- natažení ,,B“ hadic 
- Hammer box 

- okno 
- přenos žebříků 
- tunel 
- pneumatiková překážka

- transport figuríny na nosítkách 
- výstup do prvního patra a vytažení 20 kg závaží 
 
Úkolem dvoučlenného soutěžního družstva je v co nejkratším čase při zachování maximální bezpečnosti 
absolvovat překážkovou dráhu, která simuluje podmínky u zásahu. Na správnost a bezpečnost budou 
dohlížet traťový rozhodčí. Zdravotnická pomoc je zajištěna.  
Změna druhů překážek a skladby jednotlivých drah vyhrazena. Soutěž proběhne za každého počasí. 
 

 
 
 
 

Podrobnosti soutěže 
( popis tras, překážek, hodnocení, mapy, aj. )  

na internetových stránkách  
 

www.hasici.hlucin.com 
 
 

v odkazu Hlučín CUP 2008 
 
 



   
 

 

 
 
 
 

 
 


