
Propozice k II. ročníku TFA Stará Bělá 
 
 

1 Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:  SDH Stará Bělá (okres Ostrava) 

Datum konání: 28. září 2019 
Místo konání:  Stará Bělá, Na Pešatku 7 - areál myslivny Stará Bělá 

Startovné:  150,- Kč - platba na místě  
Prezence závodníků:  8:30 – 9:30 hodin 

Zahájení soutěže a  

seznámení s disciplínami:  9:30 – 9:50 hodin 
Start soutěže:  10:00 hodin 

 
Pro koho: 

Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a 

členové SDH obcí a podniků starší 15 let. Pokud nebude závodníkovi v den soutěže 18 let, musí při prezenci 

předložit souhlas rodiče (zákonného zástupce) s účastí v soutěži. 

Kategorie A: muži do 35 let – absolvování všech disciplín s DP jako zátěž 

Kategorie B: muži nad 35 let (ročník narození 1983 a starší) – absolvování všech disciplín s DP jako zátěž 
Kategorie Z: ženy bez rozdílu věku – absolvování všech disciplín (s mírným ulehčením) s DP jako zátěž 

 

Ceny: 
Kategorie A: první 3 místa poháry + (peněžní odměna 1. místo - 1000,-  2. místo – 700,-  3. místo - 500,- 

                                                       4. - 6. místo – 150,-  7. - 10. místo – 100,-)                                
Kategorie B: první 3 místa poháry + (peněžní odměna 1. místo - 1000,-  2. místo – 700,-  3. místo - 500,- 

                                                       4. místo – 150,-   6. -7. místo - 100,-) 

Kategorie Z: první 3 místa poháry + (peněžní odměna 1. místo - 1000,-  2. místo – 700,-  3. místo – 500,- 
                                                       4. místo – 150,-   6. - 7. místo 100,-) 

a) Podání přihlášek 
Do 20. září 2019 prostřednictvím emailu na: leopoldh@seznam.cz. V e-mailu uveďte jméno, příjmení, datum 

narození a název vysílající organizace.       !!! Počet závodníků omezen na 50 !!! 

b) Startovní pořadí 

Startovní pořadí určuje pořadatel při prezenci závodníků. 
 

c) Odvolání účasti 
Do 25. září 2019 na e-mail: leopoldh@seznam.cz nebo na tel: 773 747 316  

 
d) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření 

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav závodníků odpovídá pořadateli přihlašující 

organizace. Závodník přihlášením do soutěže, zaplacením startovného a nastoupením na start prohlašuje, že je 
zdravotně, fyzicky a psychicky způsobilý se soutěže zúčastnit a zároveň bere na vědomí, že se soutěže účastní na 

vlastní nebezpečí. 
 

2 Technická ustanovení 
 

Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu s dýchacím 

přístrojem jako zátěž). Trať je postavena pro jednoho závodníka, závodníci budou startovat postupně, 

v intervalových startech. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží TFA (dále jen „Pravidla”) s tímto 
upřesněním: 

 
 

a) Trať: 
 Silová část 

 Běh lesem 300m 

 

https://www.google.cz/maps/place/Na+Pe%C5%A1atku+1094%2F7,+724+00+Ostrava-Star%C3%A1+B%C4%9Bl%C3%A1/@49.7619518,18.210791,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4713e5117e40f90d:0x21b61e7b606b25f1!8m2!3d49.7606477!4d18.2110011
mailto:leopoldh@seznam.cz
mailto:leopoldh@seznam.cz


 
Po startu závodník provádí následující disciplíny v tomto pořadí: 

1. Uchopí dva koše B a oběhne kužel a vrátí koše na vyhrazené místo. 

2. Uchopí obouruční kladivo (cca 8kg) a provede do konstrukce hammerboxu 60 úderů, střídavě 30 
nahoru a 30 dolů (ženy celkově 30 úderů). 

3. Překoná 2m bariéru (ženy s pomocí žebříku). 
4. Provede transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – Raitekův úchop – zákaz za nohy, hlavu apod.) 

na určenou vzdálenost (ženy poloviční vzdálenost). 
5. Překlápění velké pneumatiky – muži 4x tam a 4x zpět, ženy 2x tam a 2x zpět, pneumatika se nesmí 

kutálet. 

6. Zapojení dvou koncovek C na rozdělovač. 
7. Zhruba třistametrový běh zpět do prostoru startu a cíle. 

 
b) Vybavení závodníka: 

 Triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, 

zásahová přilba pro hasiče (ne lezecká, pro práce na vodě, apod.), ochranné rukavice - jakékoliv, 
zásahová obuv (ženy obuv libovolná). 

 Dýchací přístroj jako zátěž (dodá pořadatel). 
 

c) Start: 
 Závodník startuje v předepsané výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem jako zátěž. Takto ustrojený 

hasič plní všechny soutěžní disciplíny. 

 Závodník startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně,(kalhoty ochranného oděvu), 
nasazenou přilbou, nasazeným dýchacím přístrojem a s nasazenými rukavicemi. 

 Takto připraven ke startu musí být závodník min. 30 sekund před startem. 
 Po celou dobu pokusu nesmí závodník žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, 

s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice. 

3 Různé 
 Měření času bude probíhat elektronicky. 
 Interval startu: 4 minuty - v případě, že závodník v rámci plnění silových úkolů doběhne závodníka 

startujícího před ním, dává pomalejší závodník přednost rychlejšímu. 
 Informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na průběžné výsledkové listině 

 Kauce při podání protestu je stanovena na 500,- Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena. 
V opačném případě propadá pořadateli. 

4 Organizátoři 
 

 Velitel soutěže:  Petr Blahut 
 Hlavní rozhodčí:  Leopold Hejneš  

 Rozhodčí startu:  Petr Pačes 

 

 

Srdečně zvou pořadatelé a členové SDH Stará Bělá. 


