
PROPOZICE 
T F A     B A B I C E     2 0 1 0 

 
Termín:     11.9.2010 (sobota) 
 
Místo konání:   areál hriště v Babicíh u Uh. Hradiště (zde) 
 
Časový harmonogram: prezence 8:30 – 9:30 
    nástup a seznámení s tratí 9:45 
    start soutěže 10:00 
    vyhodnocení max. 30min po skončení soutěže (cca 14hod) 
 
Startovné:   100,- kč za osobu splatné při prezenci (v ceně občerstvení) 
 
Přihlášky: nejpozději do 9.9.2009 na e-mail: tfababice@seznam.cz nebo 

telefon: 732 749 123 (Václav Janů) 
 Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení, organizaci (HZS, 

HZSP, JSDH, JSDHP) a datum narození 
 Počet soutěžících omezen celkově na 50 osob! 
 
Kategorie: jednotná pro všechny soutěžící bez rozdílu kategorie 

jednotky a věku, všichni s aktivním IDP 
 
Výzbroj a výstroj: triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý 

zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče, 
zásahové rukavice, zásahová obuv, hasičský pás s karabinou, 
kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj 

 Letos opět možnost zapůjčit si IDP SCOTT PROPAK !!!  
V případě zájmu se zmiňte v přihlášce! (počet omezen, kdo si 
dřív zamluví, má...) 

 
Popis trati:  soutěžící po startu libovolným způsobem rozvine dva „B“ 

proudy (každý 3xB75) zakončené proudnicí na vzdálenost cca 
55m a proudnice odloží na metu, překoná 2m bariéru 
libovolným způsobem bez použití zavětrovacích stojek a 
dopomoci, v hammerboxu provede 60 úderů 9kg kladivem (30 
nahoru a 30 dolů), provede transport dvou 20kg kanystrů přes 
převýšení a odloží je na označenou podložku. Vystoupí na cca 
3m lešení kam pomocí lana vytáhne cca 20kg zátěž. Sestoupí 
z lešení bez seskoku. Pokračuje k budově školy kde uchopí dvě 
hadice C52 v kotouči se kterými vystoupí do III. patra kde je na 
vyznačeném místě odloží, sestoupí a do cíle pomocí Raitekova 
úchopu (příp. jiným šetrným způsobem – zákaz tahat za 
končetiny, hlavu…) táhne cca 75kg figurínu. Pokus je ukončen 
překročením celé figuríny i soutěžícího přes cílovou čáru. 

 
Diskvalifikace: - za nesplnění jednotlivých disciplín (nedotažení hadic, 

nepřekonání bariéry, nedodržení počtu ran kladivem, nedonesení 
zátěže na místo, tažení figuríny nehumánním způsobem…) 



 - při sundání masky soutěžícím kdykoli v průběhu pokusu nebo 
v případě, že soutěžícímu během pokusu dojde vzduch v lahvi 
- v případě, že soutěžící nedokončí závod do 10 minut 

 
 Penalizace:    10 sekund za každý případ: 

- očividné odhození technických prostředků 
- seskočení z lešení 

 
Měření času bude ručně stopkami dvěmi časoměřiči – výsledný čas se rovná průměru obou 
časů.  
 

!!! VŠICHNI SOUT ĚŽÍCÍ STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPE ČÍ A MUSÍ BÝT 
ODBORNĚ I FYZICKY ZP ŮSOBILÍ POUŽÍVAT DÝCHACÍ P ŘÍSTROJ !!! 

 
Zdravotnickou službu v místě konání soutěže zajišťuje pořadatel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
SDH BABICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ VÁS ZVE NA 3. ROČNÍK HASIČSKÉHO VÍCEBOJE: 
 
 

KDY?   11. září 2009, prezence 8:30 až 9:30, start prvního 
borce v 10:00. 

 
KDE?  Babice u Uh. Hradiště, areál místního hřiště. 
 
KOLIK?    Startovné 100,- Kč, v ceně občerstvení. 
 

KATEGORIE:  Jednotná pro všechny soutěžící bez ohledu na 
věk a kategorii jednotky, všichni aktivní dýchací 
přístroj 

 
VÝSTROJ: Soutěžící startuje v kompletní zásahové výstroji tzn. 

třívrstvý ochranný oblek včetně odnímatelných 
vrstev, zásahová přilba, zásahová obuv, zásahové 
rukavice, hasičský pás a dýchací přístroj. 

 
TRAŤ: Soutěžící po startu libovolným způsobem rozvine šest hadic 

„B“, p řekoná 2m bariéru, provede 30 úderů kladivem do 
konstrukce hammerboxu, přemístí přes převýšení dva 20kg 
kanystry, vystoupí na lešení kam pomocí lana vytáhne zátěž, 
kterou odloží na plošinu lešení, pokračuje ve výstupu do 3. 
patra místní školy s dvěmi hadicemi „C“ v kotouči, ty odloží, 
sestoupí a do cíle táhne figurínu (cca 80kg). 

 
PŘIHLÁŠKA:  na e-mail tfababice@seznam.cz nebo tel. 732 749 123 

 
Bližší informace na www.hasicibabice.wz.cz v sekci TFA 

 
Pořadatel nezajišťuje pojištění závodníků, každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí, 

zdravotní zabezpečení zajištěno. 
 


