
ROKYTNICKÉ GALEJE

SDH Rokytnice nad Rokytnou pořádá ve spolupráci s KSH Kraje Vysočina, místními organizacemi a
městysem Rokytnice nad Rokytnou 9. ročník soutěže Rokytnické galeje v modifikaci  disciplín TFA.
Soutěž je zařazena do krajského seriálu v TFA KSH Kraje Vysočina.

Soutěže se mohou zúčastnit jen příslušníci HZS ČR, zaměstnanci podniků a členové SDH. Každý
soutěžící  startuje  na vlastní  nebezpečí.  Zdravotní  způsobilost  a bezinfekčnost  stvrdí  podpisem při
prezenci. 

Termín: 30.7.2022

Místo: hasičská dráha na koupališti v Rokytnici nad Rokytnou

Přihlášení: do 29.7.2022 na emailu hasickyrokytna@gmail.com nebo 725 240 446

Pro přihlášení stačí uvést jméno, organizaci, rok narození, telefon a kategorii

Startovné: 200 Kč (v ceně je občerstvení) 

Časový harmonogram: prezence 9:00 – 9:30
seznámení s tratí 9:30 – 9:45
zahájení soutěže 10:00

Poznámky: startovní listinu seřadí pořadatel
časoměřiče a rozhodčí zajistí pořadatel soutěže
zdravotnická pomoc je zajištěna

Soutěžní kategorie se určuje podle roku narození: A Masters do 35 let 
B Masters nad 35 let
C Hobby
D Dorost muži
E Dorost ženy
F Ženy

Do krajské soutěže budou započítávány pouze výsledky kategorií Masters a Ženy.

Kontakt na pořadatele: www.sdhrokytnice.cz, hasickyrokytna@gmail.com, tel. 725 240 446.

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH - Masters, Hobby, Ženy

 triko s krátkým nebo dlouhým rukávem

 ochranný oděv – komplet pro hasiče třívrstvý s vložkou

 zásahová přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech (ne pro technické zásahy)

 obuv pro hasiče (holeňová zásahová obuv), ne kanady, ženy botasky

 ochranné rukavice proti mechanickým rizikům dle normy EN 388 nebo zásahové rukavice pro 
požáry dle normy EN 659+A1 – Rukavice pro hasiče

 dýchací přístroj

http://www.sdhrokytnice.cz/
mailto:hasickyrokytna@gmail.com


VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH - Dorost
 triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, elastické kalhoty, zásahový kabát, zásahová přilba, 

pracovní rukavice, dýchací přístroj

Při  nepříznivých  klimatických  podmínkách  bude  povoleno  vyndání  vložek  ze  zásahových  obleků.
Rozhodne pořadatel na místě.

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY
 hadice B, proudnice

 hammer box, kladivo 20/10 kg

 barely 15/10 kg

 pneumatiky na přetáčení

 lešení s plošinou, závaží na laně 20/10 kg

 figurína 80/50 kg

 box na hadici, hadice B

 bariéra 2 m, žebřík

 dýchací přístroje zajistí pořadatel – při soutěži slouží pouze jako zátěž

POPIS TRATĚ 

 překoná 2 m bariéru na max. 3 pokusy (při dalších pokusech, nutné se vrátit za čáru, nestačí
se bariéry jen dotknout), při nepřekonání povolen žebřík

 smotá  hadici  B  do  kotouče  půlspojkou  dovnitř  a  uloží  ji  do  boxu  tak,  aby  žádnou  částí
nevyčnívala ven

 provede 60/40/20 úderů kladivem (20/10 kg) do hammer boxu (noha nesmí být  opřená o
hranu)

 vystoupí na lešení a pomocí ručkování vytáhne závaží (20/10 kg), při sestupu dolů šlápne na
poslední příčku

 přetočí  4x pneumatiku (3 velikosti pneumatiky)

 přenese  dva barely  (2x15/2x10  kg)  na vyznačenou vzdálenost,  20x výstup  na  schodek s
barely (obě nohy) a odložení do vyznačeného prostoru

 uchopí zezadu figurínu (80 kg/50 kg) Raitekovým úchopem a přemístí na vyznačenou metu

 uchopí 6/4/2 (dorost na  20 m) nezavodněné hadice B i s proudnicemi a poté je rozvine na
vzdálenost a odloží na vyznačenou metu, ruce se dotknou podložky

 doběh do cíle

Závodníci absolvují trať s nasazeným dýchacím přístrojem pouze jako zátěží.
Na zdolání  tratě  bude  stanoven  časový  limit.  Při  jeho  překročení  může  být  hlavním  rozhodčím
soutěžní pokus ukončen.

DISKVALIFIKACE

Hlavní rozhodčí může závodníka diskvalifikovat za:
 nedotknutí se podložky při pokládání proudnic 

 vytažení závaží lanem bez použití ručkování 

 seskočení z lešení nebo sklouznutí po bočnici žebříku z druhé nebo vyšší příčky

 přemístění figuríny jiným než povoleným způsobem např. vlečení za hlavu, nohy atd.

 upuštění jednotlivých prostředků (proudnic, kladiva) – všechny nutno položit



 nedotažení hadic do vyznačené mety

 nedodržení počtu úderů na hammer boxu

 nevytažení zátěže na lešení

 nepřekročení čáry při opakovaném pokusu o překonání bariéry

 rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje

 nesportovní chování 

UPŘESNĚNÍ

Protesty  jsou  přípustné  jen  písemnou  formou  a  musí  být  předány  hlavnímu  rozhodčímu  do  
10 minut od uskutečnění sporného děje nebo zjištění sporné okolnosti. Podat protest může soutěžící,
kterého se poškození týká. Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve
výši 1 000 Kč, kde bude v případě uznání vrácena. Jinak propadá pořadateli. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati a pravidel.

Na vaši účast se těší SDH Rokytnice nad Rokytnou.


