
SH ČMS SDH Velké Karlovice-Tísňavy 

pořádá soutěž v silovém hasičském víceboji 

 

NOČNÍ TFA 

VELKÉ KARLOVICE 
 

Termín: pátek 12. července 2019 od 21:00 

 

Místo: areál hasičské zbrojnice Velké Karlovice-Tísňavy 

 

Průběh a pravidla soutěže: modifikace TFA-simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu pro hasiče 

se vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěží (master ADP).  Závodník startuje v kompletním třívrstvém 

zásahovém obleku, zásahové přilbě, zásahové obuvi (ženy kotníková obuv) a ochranných rukavicích 

(master zásahové).  Čas je měřen elektronickou časomírou, jištěn stopkami. Protest se podává hlavnímu 

rozhodčímu pouze písemnou formou do 15 minut od ukončení pokusu s kaucí 500 Kč. 

 

Podmínky účasti: závodu se mohou účastnit členové SDH, HZS, DHZ a HaZZ. Organizátor může povolit 

start příslušníkům IZS. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.  Závodníci při registraci 

podepíší reverz. Závodníci mladší 18 let odevzdají podepsaný „souhlas rodičů“. 

 

Přihlášky: do 11.7. 2019 na e-mail evavojvodikova171283@seznam.cz nebo tel. 725 856 971, aktuální 

startovní pořadí bude průběžně zveřejňováno na Facebooku, událost Noční TFA Velké Karlovice 

 

Startovné: 150 Kč uhradit do 11.7. 2019 na transparentní účet 2301158054/2010 u Fio banky.  IBAN 

cZ2720100000002301158054, SWIFT/BIC FIOBCZPPX XX pro SK. Do poznámky uvést jména 

závodníků a SDH. Bez uhrazeného startovného je přihláška neplatná. V případě volné kapacity je možné 

se přihlásit na místě se startovným 200 Kč. 

 

Kategorie: ženy, junioři (15–17 let), muži 35+, master, muži. Pro start kategorie je třeba minimálně 5 

závodníků. 

 

Disciplíny: schod se zátěží, zapojení a roztažení hadic 2x2B, výběh s hadicí B do kopce, převalování pneu 

bariéra, zapojení hadic do rozdělovače, převalení pneu, motání hadice B, tahání pneu, hammerbox. 

Kategorie juniorů a žen má sníženou náročnost. Pořadatel si vyhrazuje právo změny podle aktuálních 

podmínek na trati. 

 

Ocenění: muži 1-5. místo, ženy, junioři, master, muži 35+ 1.-3. místo. Závodníci na 1.-3. místě obdrží 

pohár.  

 

Časový program: 20:45 nástup, prohlídka trati, 21:00 start závodu. 

 

Hlavní rozhodčí: Lukáš Vojvodík (ženy, junioři, muži 35+) Eva Vojvodíková (master, muží) 

 

DĚTSKÉ TFA VELKÉ KARLOVICE 

Termín: pátek 12.7. od 16 hodin u hasičské zbrojnice v Tísňavách,  

Disciplíny: malá bariéra, motání hadice, tažení pneu, převalení pneu, hammerbox, roztažení hadic, 

proskakování pneu. Trať je odlišně upravena pro každou věkovou kategorii. 

Pravidla: oděv pokrývající kolena a lokty, přilba. Kategorie do 7 let, 8-11 let (děvčata, chlapci), 12-14 let 

(děvčata, chlapci), průkaz MH pro potvrzení věku. Max 50 závodníků. Přihlášení Lukáš Vojvodík, 

l.vojvodik@seznam.cz, 731 475 775. Startovné 20 Kč.  


