
Propozice - Memoriál záchranářů z Manhattanu 2021 

 
SDH Liberec Růžodol I. ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje pořádá jubilejní 
XX. ročník víceboje v disciplínách TFA, jako vzpomínku na události dne 11. 9. 2001 v USA. 
Soutěž je určená pro dvojice z řad hasičů, záchranářů a policistů. Soutěž se skládá ze dvou 
základních částí – silového víceboje a výstupu do výškové 
budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 

 

  



Přihlášení a prezence závodníků 
Závodníci, kteří chtějí soutěžit, musí vyplnit online přihlášku dostupnou přes odkaz - 
https://forms.gle/VHnAdzCu2DKPvhUH7. Odkaz bude též k dispozici na webu 
www.sdhruzodol.cz a na FB profilu SDH Růžodol I. 
 
Uzávěrka přihlášek je 8. 9. 2021 ve 12:00. 
 
Prezentace do závodu bude probíhat v den závodu na informacích v budově KÚLK vyplněním 
prezenčního formuláře včetně prohlášení o zdravotní a odborné způsobilosti startujících 
závodníků. Maximální počet závodních dvojic ve všech kategoriích je 60. Při dosažení 
maximálního počtu závodníků budete informováni o případném zařazení mezi náhradníky.     
 
Účastníci závodu 
Závodu se mohou zúčastnit dvojice z řad hasičů (dobrovolní, profesionální, podnikoví), 
záchranářů (lékaři, sestry, zdravotničtí pracovníci, řidiči sanitních vozů, studenti 
zdravotnických a záchranářských škol, apod) nebo policistů a vojáků (všechny složky policie 
ČR, Městské policie ze všech měst, složky armády ČR, zaměstnanci bezpečnostních agentur, 
apod). 
Všichni závodníci musí být v den závodu starší 18ti let a v kategorii hasiči musí být navíc 
oba z dvojice způsobilí k používání dýchací techniky (odborně i zdravotně). Tyto požadavky 
během prezence dvojice stvrdí vyplněním čestného prohlášení. Na tyto požadavky nebudou 
ze strany pořadatelů udělovány žádné výjimky.  
 
Čas a místo konání 
11. 9. 2021 v okolí budovy Krajského úřadu Libereckého Kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2  

- 08:00 – 08:30  Prezence závodníků 
- 09:15 – 09:45  Nástup a seznámení s disciplínami 
- 09:45 – 12:00  Silový víceboj 
- 10:00 – 14:30  Výstupy do výškové budovy 
- 15:00   Vyhlášení vítězů 

 
Startovné 
Startovné činí 200 Kč za každého závodníka a platí se při prezenci. 
 
Výstroj hasičů 
Pro silový víceboj 
-každý závodník: zásahová přilba, třívrstvý zásahový komplet (kalhoty + kabát) včetně 
termoregulační vložky, zásahové rukavice (mohou být pro technické zásahy), zásahová obuv, 
dýchací přístroj bez masky 
 
Pro výstup do výškové budovy 
-každý závodník: zásahová přilba, třívrstvý zásahový komplet (kalhoty + kabát) včetně 
termoregulační vložky, zásahové rukavice (mohou být pro technické zásahy), zásahová obuv, 
dýchací přístroj včetně masky, zásahový opasek s karabinou 
-do dvojice: lano min. délka 20 m, hadice C min. délka 18 m, proudnice, klíč na hadice, 
radiostanice, svítilna (na přilbě stačí) 
  

https://forms.gle/VHnAdzCu2DKPvhUH7
http://www.sdhruzodol.cz/


 

Výstroj záchranářů 
Pro silový víceboj 
-každý závodník: zásahový oděv, zásahová obuv, přilba (lezecká apod.) 
 

Pro výstup do výškové budovy 

-každý závodník: zásahový oděv, zásahová obuv, jednorázové rukavice, přilba (lezecká 
apod.), batoh se zátěží (zajistí pořadatel) 
-do dvojice: lano min. délka 20m, radiostanice, svítilna, nosítka 
 
 

Výstroj policistů 
Pro silový víceboj 
-každý závodník: pracovní oděv, kanady, zbraň (pistole), služební tonfa, pouta 
 

Pro výstup do výškové budovy 

-každý závodník: pracovní oděv, kanady, zbraň (pistole), služební tonfa, pouta, batoh se 
zátěží (zajistí pořadatel) 
-do dvojice: lano min. délka 20 m, radiostanice, svítilna, lehké beranidlo (zajistí pořadatel) 
 
 

Popis disciplín 
Silový víceboj - ve dvojici musí být provedeny následující úkoly: 
-roztažení 2 proudů B na vzdálenost 50 metrů (jeden ze závodníků) 
-přemístění 2x2 hadicových košů na vzdálenost cca 100 metrů (jeden ze závodníků) 
-smotání 1 hadice B (každý ze závodníků pouze v kategorii hasiči) 
-překonání 2m bariéry (jeden ze závodníků) 
-přesunutí závaží tlučením palicí (může být provedeno oběma soutěžícími - střídání) 
-připojení armatur k rozdělovači (jeden ze závodníků pouze v kategorii hasiči) 
-přemístění figuríny po vyznačené trase (cca 70 kg, může být provedeno oběma soutěžícími 
společně) 
-vytažení závaží do výšky cca 5m (každý ze závodníků pouze v kategoriích policisté a 

záchranáři) 

Pořadí jednotlivých úkolů a podrobná pravidla budou upřesněna před závodem. 
 
Výstup do výškové budovy – každá dvojice vystoupí do 21. patra výškové budovy, kde splní 
vrcholovou disciplínu. Hasiči v této disciplíně startují s nasazeným a aktivovaným dýchacím 
přístrojem, celou dobu výstupu z něj dýchají a musí s ním i doběhnout do cíle. Pokud bude 
hasič v průběhu výstupu nebo v cíli bez nasazeného a aktivního dýchacího přístroje, jedná se 
o neplatný pokus. Policisté a záchranáři mají při výstupu batoh (včetně závaží od pořadatele) 
nasazený pouze jako zátěž. Od 17. patra výše plní závodníci za ztížených podmínek (snížená 
viditelnost). Vrcholovou disciplínou bude průchod zavaleným patrem až k cílové čáře včetně 
veškeré výstroje a výzbroje. Čas se stopuje po překonání cílové čáry druhým z dvojice.    
 
  



 

Vyhodnocení 
Hodnotí se celkový dosažený čas - tedy součet času ze silového víceboje a výstupu do 
výškové budovy. Při nedokončení jedné z disciplín nebude dvojice vyhodnocena v celkovém 
pořadí.  
 
 

Kontakt: 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pořadatele na emailu info@sdhruzodol.cz nebo na 
telefonu 775 246 271 (Josef Bednář). 

mailto:info@sdhruzodol.cz

