
                                                                               

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBY 

„LUBSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ“ 
TFA 

 

PROPOZICE PRO 2019 
 

Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Luby 

Datum a čas: 22. 6. 2019 od 13:00 

Startovné: 150,- za jednotlivce 

Pravidla: dle platných pravidel Šumavské ligy TFA pro rok 2019 

Velitel a rozhodčí soutěže budou představeni při nástupu. 

 

Disciplíny: 

• Napojení a roztažení dvou hadic „B“ 

Závodník po startu napojí dvě hadice B na přistavenou PS 12 a poté obě 

hadice včetně proudnic B roztáhne na vzdálenost 38M. 

• Motání dvou hadi „B“ 

Závodník smotá dvě hadice B natažené vedle sebe, každou zvlášť do 

kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do přepraveného boxu. Hadice ani 

půlspojka nesmí přesahovat box. 



 

 

• Tunel  

Závodník pronese oběma směry závaží o hmotnosti 20 kg, překážkou se 

sníženým profilem. 

• Hammerbox 

Závodník provede střídavě 60 úderů palicí. Počet úderů počítá rozhodčí a 

po splnění daného počtu úderů závodníkovi poklepe na záda, tím 

signalizuje splnění úkolu. 

•  Lešení 

Závodník vyleze po žebříku na připravenou plošinu, na kterou vytáhne 

závaží o hmotnosti 15 kg, připevněné na laně. Závaží musí položit na 

plošinu. 

• Přeskok bariery 

Závodník musí překonat (přeskočit) barieru o výšce 2M, bez pomoci jiné 

osoby a bez použití podpěrných materiálů. 

• Přenos dvou břemen 

Závodník musí přenést na určenou vzdálenost dvě břemena o hmotnosti 

jednoho min. 15 kg. 

• Přenesení figuríny  

Závodník uchopí figurínu v podpaží a pohybem pozpátku přemístí 

figurínu na určenou vzdálenost po předem určené trase. 

• Monitor 

Závodník na určené trase uchopí proudnici a napojí ji na připravený 

monitor (monitor PS 12). 

DISCIPLÍNY NEMUSEJÍ BÝT V POŘADÍ DLE TĚCHTO PROPOZIC!!! 

Výstroj závodníků: 

Kompletní třívrstvý zásahový oblek (včetně odnímatelných vrstev), tričko s 

krátkým nebo dlouhým rukávem, zásahová přilba, zásahová obuv, ochranné 

rukavice (možno i bez), dýchací přístroj (dodá pořadatel), polohovací pracovní 

pás (dodá pořadatel). 

Pokyny k soutěži: 

Soutěž bude zahájena nástupem všech zúčastněných závodníků a rozhodčích. 

Startovní pořadí bude již předem připraveno, bude přečteno při nástupu. 

Závodník bude vyzván rozhlasem, k přípravě na start. Závodník se na start 



dostaví bezprostředně po odstartování závodníka před ním. Před startem bude 

provedena kontrola výstroje. Odstartování závodníka provede startér hlasovou 

nebo zvukovou signalizací, při které se spustí časomíra nebo rozhodčí spustí 

digitální stopky. Během závodu nesmí závodník odložit jakékoli části výstroje! 

V průběhu závodu doprovází na trati závodníka pouze rozhodčí a maximálně 

jedna osoba z doprovodu závodníka. Na startovní listině může být maximálně 

50 závodníků. 

 

Přihlášky zasílejte na email: rajtmajer.milan@seznam.cz 

V přihlášce uveďte: jméno příjmení, kontakt (email, 

telefonní číslo), název SDH popř. HZS. 

 

Kontakt: 

Rajtmajer Miloslav  
velitel SDH a JSDH Luby 
Tel: 604 865 579 
rajtmajer.milan@seznam.cz 
www.sdhluby.cz 
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