
TFA Junior 
 

Termín soutěže:  14. 09. 2019 v 9:00 hod (soutěž je pojištěnu u HVP) 

Místo konání: Před budovou Městského úřadu Kopřivnice 

Věkové kategorie: 13 – 15 let (včetně) chlapci, dívky, 

 16 -  18 let (včetně) chlapci, dívky, 

 o věkové kategorii rozhoduje dosažený věk závodníka v den konání soutěže. 

Startovné:   13 – 15 let     50,- Kč, 

 16 – 18 let   100,- Kč. 

Podmínky: 

 soutěže se mohou zúčastnit děti vedené v SH ČMS (SDH) nebo studenti škol s požárním 

zaměřením, 

 při prezentaci musí být předložen členský průkaz SH ČMS s aktuální fotkou dítěte, 

 za zdravotní stav dítěte zodpovídá vysílající organizace, 

 závodníci mladší 18 let předloží při prezenci písemný souhlas rodičů s účastí v soutěži „TFA 

Junior“, 

 maximální počet závodníků je 100 závodníků, 

 registrovat se lze dopředu vyplněním a zasláním závazné přihlášky do 31. 08. 2019 na mail: 

michalekh@seznam.cz, 

 pokud se závazně přihlášený závodník nedostaví, je povinen uhradit startovné v plné výši, jinak 

mu nebude v dalších ročnících start umožněn, 

 Případný protest z důvodu poškození soutěžícího se podává u hlavního rozhodčího písemnou 

formou do 10 minut od ukončení pokusu.  

Výstroj: 

 sportovní dres a přilba odpovídající směrnici hry Plamen, pracovní rukavice, sportovní obuv 

(ne tretry apod.), kategorie 16 – 18 let jako zátěž neaktivní dýchací přístroj (buďto je k dispozici 

při startu saturn S-5 od organizátorů, případě může být i vlastní), 

 v obou kategoriích musí soutěžící dokončit soutěž se stejným vybavením, s jakým odstartoval 

(helma, opasek, rukavice, …), při ztrátě či odložení bude soutěžící diskvalifikován, 

 závodníci budou startovat v rozestupu 3 minut, 

 pokud se závodník nedostaví na start včas, bude přeskočen a startovat bude jako poslední 

v dané kategorii. 

 

 

 

mailto:michalekh@seznam.cz


Provedení disciplíny ve věkové kategorii 13 -  15 let:  

1. Hadice 

Soutěžící zapojí jednu koncovku hadice ,,B  75“ (délka 20 m) na PMS 12 a uchopí proudnici, 

která bude zapojena na druhém konci hadice. Hadici natáhne a proudnici položí na značku 

(hadice s proudnicí zůstává zapojena). 

2. Hammer box 

Dívky 20 úderů (10x2). 

Chlapci 30 úderů (15x2). 

3. Bariéra 

Dívky překonají bariéru o výšce 150 cm libovolným způsobem (ne skokem plavmo). Celé tělo 

se musí dostat přes horní horizontální hranu bariéry (žádná část těla nesmí bariéru tzv. 

obkročit). 

Chlapci překonají bariéru o výšce 150 cm libovolným způsobem (ne skokem plavmo). Celé tělo 

se musí dostat přes horní horizontální hranu bariéry (žádná část těla nesmí bariéru tzv. 

obkročit). 

Pokud soutěžící nezdolá bariéru po třetím pokusu, je penalizován 5 s (soutěžící se musí vždy 

pokusit bariéru 3x překonat, v případě oběhnutí bariéry – vynechání překážky bez předchozích 

pokusů, bude diskvalifikován). 

4. Břemeno 

Dívky přenesou dva kanystry (5 l) na vzdálenost 10 m a odloží je na značky. 

Chlapci přenesou dva kanystry (5 l) na vzdálenost 15 m a odloží je na značky. 

5. Pneumatiky 

Závodníci proběhnou úsek 10 pneumatik, kdy musí šlápnout do vnitřního průměru každé 

pneumatiky. 

Pokud závodník vynechá pneumatiku, bude penalizován 5 s za každou vynechanou. 

6. Výstup do pátého patra, ve kterém je cíl. 

 

 

 

 

 



Provedení disciplíny  16 – 18 let:  

1. Hadice 

Dívky zapojí dvě hadice „B 75 “ (délka 20 m) na sběrač zapojený na PMS 12 a uchopí proudnice, 

které budou zapojeny na druhém konci hadic. Hadice natáhne a proudnice položí na značky 

(hadice s proudnicemi zůstávají zapojeny). 

Chlapci zapojí čtyři hadice „B 75“ (délka dohromady 40 m) na sběrač zapojený na PMS 12 a 

uchopí proudnice, které budou zapojeny na druhém konci hadic. Hadice natáhne a proudnice 

položí na značky (hadice s proudnicemi zůstávají zapojeny). 

2. Hammer box 

Dívky 40 úderů (20x2). 

Chlapci 50 úderů (25x2). 

3. Bariéra 

Dívky překonají bariéru o výšce 150 cm libovolným způsobem (ne skokem plavmo). Celé tělo 

se musí dostat přes horní horizontální hranu bariéry (žádná část těla nesmí bariéru tzv. 

obkročit). 

Chlapci překonají bariéru o výšce 200 cm libovolným způsobem (ne skokem plavmo). Celé tělo 

se musí dostat přes horní horizontální hranu bariéry (žádná část těla nesmí bariéru tzv. 

obkročit). 

Pokud soutěžící nezdolá bariéru po třetím pokusu, je penalizován 30 s (soutěžící se musí vždy 

pokusit bariéru 3x překonat, v případě oběhnutí bariéry – vynechání překážky bez předchozích 

pokusů, bude diskvalifikován). 

4. Břemeno 

Dívky přenesou dva kanystry (10 l) na vzdálenost 10 m a odloží je na značky. 

Chlapci přenesou dva kanystry (15 l) na vzdálenost 15 m a odloží je na značky. 

5. Pneumatiky 

Závodníci proběhnou úsek 10 pneumatik, kdy musí šlápnout do vnitřního průměru každé 

pneumatiky. 

Pokud závodník vynechá pneumatiku, bude penalizován 5 s za každou vynechanou. 

6. Výstup do sedmého patra, ve kterém je cíl. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na upravení tratě v závislosti na počasí. 


