
Sbor dobrovolných hasičů Metylovice 
 

si Vás dovoluje pozvat 
na soutěž železných hasičů a hasiček 

 

TFA Metylovice 2019 
 
 
Datum:  sobota 6.4.2019 
Místo:   areál fotbalového hřiště v Metylovicích, okr. FM 
   (49°36'40.402"N, 18°20'1.324"E) 
Čas:   8:45 zahájení, 9:00 start prvního závodníka 
Kategorie:  muži do 35 let, muži nad 35 let (ročník 1984 a starší), ženy do 35 let, ženy  

nad 35 let (ročník 1984 a starší), družstva (součet časů muž + žena + muž  
nad 35 let – předem přihlášená trojice) 

Startovné:  150 Kč, v ceně občerstvení, účastnický list, upomínkové předměty, poukaz  
do tomboly (tombola proběhne po vyhlášení výsledků), 100 Kč startovné  
za družstvo 

Hlavní rozhodčí: Rudolf Mališ 
Počet startujících: max. 120 – startovní listina na sdh-metylovice.info 
Ceny: 1.-10.  muži do 35 let, 1.-5. muži nad 35 let, 1.-5.  ženy do 35 let, 1.-3.  ženy 

nad 35 let, 1.-3.  družstva 
Časomíra:  elektronická 
Přihlášky: Jan Izvorský – jan.izvorsky@gmail.com od pondělí 11.2.2019, u závodníků 

mladších 18 let se u prezence doloží souhlas rodičů. 
Výstroj závodníků: Muži – dýchací přístroj jako zátěž (dodá pořadatel), kompletní třívrstvý 

zásahový oblek, zásahová obuv, rukavice libovolné, zásahová přilba 
Ženy – dýchací přístroj jako zátěž (dodá pořadatel), kompletní třívrstvý 
zásahový oblek, sportovní obuv, rukavice libovolné, zásahová přilba 

Popis soutěže:  Soutěžící startuje v předepsané výstroji s DP jako zátěží. Takto ustrojený 
soutěžící plní všechny disciplíny. Po celou dobu pokusu nesmí žádnou část 
výzbroje ani výstroje sundat, v opačném případě je pokus ukončen. 
- Po odstartování soutěžící přetáhne pneumatiku (muži velkou, ženy malou) 

za vyznačenou metu. 
- Poté čtyřikrát poleze zábradlí u hřiště. 
- Po zemi svine jednu hadici B na jednoducho do kotouče a vloží do boxu. 
- Muži překonají bariéru 2x2m bez použití postranních vzpěr.  

Po neúspěšném pokusu se musí vrátit o 5 m zpět a oběhnout box, teprve 
po třetím neúspěšném pokusu smí rovnou pokračovat dál. Ženy bariéru 
jen oběhnou. 

- Muži 60 úderů kladivem v hammerboxu (30 nahoru a 30 dolů),  
ženy 30 úderů v hammerboxu. 

- Přeskákání deseti pneumatik – závodník musí šlápnout do každé z nich. 
- Překlápění velké pneumatiky – muži 4x tam a 4x zpět, ženy 2x tam a 2x 

zpět, pneumatika se nesmí kutálet. 
- Zapojení dvou koncovek C na rozdělovač, poté zhruba stometrový běh 

zpět do prostoru startu a cíle. 
- Přetažení pneumatiky z úvodní disciplíny na původní místo a zastavení 

časomíry. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati a překážek. 

Pojištění:  Pojištění účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. 
Doplňkový program: Nesoutěžní TFA pro děti. Děti budou oceněny diplomem se jménem, 

sladkostí. Startovné zdarma. 
V průběhu hlavního závodu bude také probíhat soutěž pro veřejnost 
spočívající v bouchání kladivem v hammerboxu na čas (startovné 20 Kč,  
vítěz bere celý bank). 

 



Profil trati: 
 
 


