
Finále DRÄGER ligy 2016 
 

Pořadatel: Dräger Safety s.r.o. 

Vedení soutěže   velitel soutěže:   Chovančík Pavel 
hlavní rozhodčí:    Klein Viliam 

tech. zabezp:  SDH Poděbrady         

sčítací komise: SDH Poděbrady     

   

Termín:   28.9.2016     

Místo: Poděbrady, náměstí T.G. Masaryka 

Finale Dräger ligy je určeno pro: 

  5 nejlépe umístěných mužů ze Středočeské ligy v TFA 2016 

  5 nejlépe umístěných mužů ze Šumavské ligy v TFA 2016   

  5 nejlépe umístěných mužů z Krajského kola v TFA 2016 - Vysočina 

  5 nejlépe umístěných mužů ze Severočeské ligy v TFA 2016  

 

  3 nejlépe umístěné ženy ze Středočeské ligy v TFA 2016 

  3 nejlépe umístěné ženy ze Severočeské ligy v TFA 2016 

  3 nejlépe umístěné ženy z Krajského kola v TFA 2016 – Vysočina 

 

Přihlášky:  Vyplněné přihlášky zaslat na email – pavel.chovancik@draeger.com 

                   Originál přihlášky se odevzdá na místě v době konání prezence soutěžících 

  

Kontakt : Pavel Chovančík , mobil: 739 250 871  

Průběh a pravidla soutěže:  Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém  

oděvu za použití dýchacího přístroje).  Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců mužů 

a žen. Při nedostatku startujících v jednotlivých kategoriích (min. 4) budou startující přesunuti 

do nižší či vyšší věkové skupiny dle rozhodnutí pořadatele. 

 

Podmínky účasti:   Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a za jejich zdravotní  

stav zodpovídá vysílající organizace. Startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese 

v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. 

 

 
Kategorie:             Muži A………… do 35 let s aktivním IDP 

                              Muži B………… nad 35 let s aktivním IDP 

  Ženy ……………IDP jako  zátěž 

 

 



Časový program:  Středa 28.9.2016  

11:00 – 12:00 hodin  prezence 

12:10 – 12:20 hodin - porada rozhodčích 

-  instruktáž se všemi závodníky na trati  

-  start soutěžících podle startovního pořadí  

-      vyhlášení výsledků 

-  slavnostní ukončení s občerstvení                              

 

 

 

 

  

Start:     1) Příprava:  

 

a) nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v 

předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k 

předstartovní kontrole, 

  

b) rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho 

výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům,  

 

c) po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu. 

 

2) Start:  

 

a) soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, nasazenou 

přilbou, zásahovými rukavicemi dle normy „Ochrana proti teplu a 
ohni EN 407“, nebo rukavicemi pro technické zásahy dle normy „ 

Ochrana proti mechanickému riziku  ČSN EN 388“  a  se spuštěným 

IDP. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo 

upravovat žádnou součást výstroje,  

  

b) připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před 

stanoveným časem startu, maximální doba pro splnění daného pokusu 

je 15 min 

 

c) start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření 

času se spouští současně s odstartováním pokusu. 

 

Disciplíny: Běh s požárními hadicemi - spočívá v připojení hadic „B“ na 

přistavenou PS a  rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi 

bez rozpojení na vzdálenost 38 m. Hadice jsou předem připraveny, 

složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru. Každé vedení je 

tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B, spoje 

jsou jištěny proti rozpojení. Jednotlivá vedení lze rozvinout 

samostatně. 

 

 Pneumatika - závodník  4x otočí pneumatiku podél svislé osy (2x 

tam, a 2x zpět), pneumatika se vždy celým obvodem dotkne země. 

 Pneumatika z T815. 

  

 Bariéra – závodník překoná 2m bariéru, bez pomoci boční kovové 

konstrukce, nepřekonání překážky znamená diskvalifikaci  

 



 Polygon – závodník proleze polygon určený pro práce v uzavřených 

prostorách (CSE kontejner). Polygonem pronese hadici „B“ v kotouči, 

při prolézání se stále ruka dotýká hadice  

 

 

 Hadice – závodník natáhne zavodněné hadicové vedení „B“ na 

vzdálenost 18 metrů, kde odtlakuje pomocí proudnice, a po uzavření 

proudnice  hadici odloží 

 

Hammer box – závodník provede 80 úderů palicí do konstrukce 

Hammer boxu (40 dolů, 40 nahoru). Rozhodčí průběžně hlásí  počet 

provedených úderů. Po ukončení palice zůstává v Hammer boxu. Není 

povolené mít nohu v prostoru Hammer boxu. 

 

 Bariéra – závodník překoná 2m bariéru, bez pomoci boční kovové 

konstrukce, nepřekonání překážky znamená diskvalifikaci  

 

 Sbalení dvou hadic „B“ – závodník smotá dvě hadice „B“ položené 

vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží do 

boxu tak, aby nepřečnívaly půdorys boxu. 

 

 Figurína – přemístění figuríny na vzdálenost 40m (2x 20m 

s oběhnutím kužele) – závodník uchopí figurínu o hmotnosti cca 80 kg  

obouruč zezadu tzv. Rautekův úchop, nebo jednoduchým 

vyprošťovacím manévrem. Není povoleno figurínu tahat za oděv, 

končetiny, hlavu, stejně tak není povolen transport figuríny na zádech. 

  

 Přemístění barelů – závodník přemístí 2 barely o váze 25 kg na 

vzdálenost  2x 20m s otočkou kolem kuželů   

  

Běh do výškové budovy – závodník před budovou uchopí hadici „B“ 

složenou do harmoniky a běží do budovy, kde pokračuje po značené 

trase, v 9NP odloží hadice do připraveného boxu a jde do cíle.  

 

 

Úprava trati pro ženy:   Běh s požárními hadicemi  - stejně jako muži 

    Pneumatika  - pneumatika menšího průměru 

    Bariéra –  stejně jako muži 

    Polygon – stejně jako muži, hadice „C“ 

    Hammer box - 40 úderů , (20 nahoru a 20 dolů) 

    Bariéra – vynechá se 

    Sbalení dvou hadic „B“ – stejně jako muži 

    Figurína – 60kg, 40m s otočkou kolem kužele 

    Přemístění barelů – 15kg, vzdálenost 2x20m s otočkou kolem kužele 

    Běh do výškové budovy – nese se hadice „C“ v harmonice 

 

 

Čas na provedení pokusu je 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Výstroj soutěžícího:  
 

Muži -  triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oděv  

včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba  pro hasiče 

(vyhláška č. 69/2014 Sb. § 1odst.2, písmena „e“ přilba pro hašení ve stavbách 

a dalších prostorech), zásahovými rukavicemi dle normy „Ochrana proti teplu 

a ohni EN 407“, nebo rukavicemi pro technické zásahy dle normy „ Ochrana 

proti mechanickému riziku  ČSN EN 388“ Ochrana proti mechanickým 

rizikům je značena piktogramem, který je následován čtyřmi číslicemi (úrovně 

výkonu), z nichž každá představuje výkon v testu proti specifickému riziku, a 

žádná číslice nesmí býti nižší jak stupeň 2, zásahová obuv. Izolační dýchací 

přístroj (IDP) zajistí pořadatel.  

                          Ženy – triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, třívrstvý zásahový kabát včetně 

odnímatelných vrstev a kalhoty z PS II, zásahová přilba  pro hasiče, 

zásahovými rukavicemi nebo rukavicemi pro technické zásahy, zásahová obuv 

(stejné požadavky jako u mužů). IDT jako zátěž zajistí pořadatel. 

  

 

Bezpečnostní opatření :  

Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení ( zásahový oděv, přilbu, obuv a 

rukavice). Ve sporných případech rozhodne o použitelnosti vybavení hlavní 

rozhodčí po konzultaci s velitelem soutěže 

 

 

 

Diskvalifikace a penalizace:  

 nedostavení se na předstartovní kontrolu 5 minut před stanoveným časem startu  

 neuposlechnutí pokynů rozhodčího, 

 nesplnění disciplíny dle pravidel, 

 odložení jakékoliv součásti výstroje  

 nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati, 

 použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo jiné než předepsané 

věcné nebo technické prostředky 

 ohrožení diváka popř. jiného soutěžícího věcným nebo technickým prostředkem nebo 

            nesportovní chování 

 přečnívající hadice přes půdorys boxu 

 

Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je: 

  odložení palice nebo závaží mimo označený prostor 

  úder jinou částí než hlavou palice 

 

 

Doplňující informace: 

   Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pořadí disciplín 

Doprovod závodníka po trati (např. fotograf) je povolen pouze ve spodní části. 

Na schodišti je doprovod zakázán. Existuje možnost dopravit se do cíle 

výtahem za účelem fotografování soutěžícího při doběhu. 

Soutěž se koná za jakéhokoliv počasí. 

Zdravotní služba zajištěna 

Občerstvení zajištěno 



  

 

 

 

 

 

Pořadí disciplín 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přihláška na Finále Dräger ligy 2016 

Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka, 28.9.2016 

Pořadatel: Dräger Safety s.r.o. 

 

Jméno: 

Příjmení: 

Datum narození: 

Sbor: 

Telefon: 

Email: 

 

      …………………………………………………… 

      razítko a podpis vysílající organizace 

Revers 

Prohlašuji, že jsem si vědom všech rizik,  které tato soutěž obnáší  a do soutěže vstupuji dobrovolně, 
na vlastní nebezpečí a bez nároku na odškodnění jak od organizátora soutěže, tak i od vlastníka 
budovy v niž soutěž proběhne. Vzhledem k tomu jsem srozuměn s tím, že v případě jakýchkoli škod na 
mém zdraví nenese odpovědnost za tyto škody ani organizátor soutěže, ani vlastník budovy, ve které 
se soutěž koná. 
 

 

            V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto 
poskytuji firmě Dräger Safety s.r.o. a obrazové a zvukové záznamy (fotografie a videa), které vzniknou 
při dokumentační činnosti byly firmou Dräger Safety s.r.o. zpracovány a vedeny pouze pro účely akce 
– Finále Dräger ligy 2016 v Poděbradech dne 28.9.2016.  

Firma Dräger Safety s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoliv třetí straně. 

 

 

 

V Poděbradech 28.9.2016            ……………………………………….. 

        podpis 


