
 

Pravidla soutěže TFA 
konané v Jiraticích 31. května 2020 od 13.00 hodin 

Soutěž je vypsána pro všechny hasiče i děti. Startovat se bude v několika kategoriích:  
- muži  
- muži nad 35 let 
- ženy  
- děti   

 
Pravidla muži:  
 
a) Obecné  
Trať bude postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících startujících současně a je 
rozdělena do 7 úseků. V každém úseku plní soutěžící jednotlivé disciplíny v předepsaném pořadí. 
První část soutěže bude probíhat na trávě, druhá část na sportovním hřišti s umělým povrchem. 
Soutěžící startuje s hasičskými zásahovými kalhotami, kabátem zásahového oděvu zapnutým do 
horní úrovně, nasazenou zásahovou přilbou, s hasičským opaskem, s obutou zásahovou obuví a s 
nasazenými ochrannými rukavicemi. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat 
žádnou součást výstroje. Výjimkou je nevolnost nebo zdravotní indispozice (tím pro něj soutěž 
končí).  
 
b) Výstroj a výzbroj soutěžících – zabezpečuje si soutěžící  
triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy   
třívrstvý ochranný oděv pro hasiče  
(zásahový kabát může být bez vnitřní vložky kabátu)  
zásahová přilba pro hasiče (jsou povoleny PZ 11-12)  
zásahové (ochranné) rukavice  
zásahová obuv  
opasek (pracovní polohovací pás) – možné zapůjčit na místě  
 
c) Příprava  
· Nejméně 2 minuty před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané  
výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.  
· Rozhodčí – startér zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům, po kontrole 
soutěžící odchází přímo do prostoru startu.  
 
d) Start  
Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do 
horní úrovně, s pracovním polohovacím pásem, nasazenou a zapnutou přilbou, zásahovými 
rukavicemi. Maximální doba pro splnění každého úseku je 5 minut. Měření času se spouští 
stopkami současně s odstartováním pokusu startovací pistolí.  
 
· úsek 1 – Soutěžící uchopí sklenici s nápojem o objemu 0,3 l a musí její obsah vypít do dna (může 
i s přestávkami). Sklenici odloží zpět a pokračuje na další úsek.  
 
· úsek 2 – Soutěžící uchopí ruční rámovou pilu a musí s ní přeřezat připravené poleno. Pokud se 
mu odřezávaný špalík uštípne, musí v řezání pokračovat, aby skončil čistým řezem. Poté odloží 
pilu a pokračuje na další úsek.  



· úsek 3 – překonání bariéry. Bariéra bude vysoká pouze 150 cm a soutěžící ji musí překonat.  
 
· úsek 4 – proběhnutí přes položené pneumatiky, kdy bude 5 a 5 ks pneumatik ve dvou řadách  
 
· úsek 5 – soutěžící se přesune k figuríně, uchopí ji obouruč zezadu (Raitekův úchop) a přemístí 
koridorem do stanovené vzdálenosti  
 
· úsek 6 – smotá jednu hadici B do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží ji do boxu tak, aby z něj 
žádnou částí nepřečnívala, poté pokračuje na další úsek.  
 
· úsek 7 – soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 60 úderů do 
jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo a pokračuje do cíle.  
 

Pravidla ženy:  
 
a) Obecné  
Trať bude postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících startujících současně a je 
rozdělena do 6 úseků. V každém úseku plní soutěžící jednotlivé disciplíny v předepsaném pořadí. 
První část soutěže bude probíhat na trávě, druhá část na sportovním hřišti s umělým povrchem. 
Soutěžící startuje s kalhotami a blůzou PS II, nasazenou zásahovou přilbou, s hasičským opaskem, 
sportovní obuví a s nasazenými ochrannými rukavicemi nebo může použít stejnou ústroj jako 
muži. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat součásti výstroje. Výjimkou je 
nevolnost nebo zdravotní indispozice (tím pro ni soutěž končí).  
 
b) Výstroj a výzbroj soutěžících – zajišťuje si soutěžící  
triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy  
možnost použít místo třívrstvého zásahového obleku ústroj PS II  
zásahová přilba pro hasiče (jsou povoleny PZ 11-12)  
zásahové (ochranné) rukavice  
sportovní obuv  
opasek (pracovní polohovací pás) – možné zapůjčit na místě  
 
c) Příprava  
· Nejméně 2 minuty před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané  
výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.  
· Rozhodčí – startér zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům, po kontrole 
soutěžící odchází přímo do prostoru startu.  
 
d) Start  
Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do 
horní úrovně nebo ústrojí PS II s pracovním polohovacím pásem, nasazenou a zapnutou přilbou, 
ochrannými rukavicemi. Maximální doba pro splnění každého úseku je 5 minut. Měření času se 
spouští stopkami současně s odstartováním pokusu.  



· úsek 1 – Soutěžící uchopí sklenici s nápojem o objemu 0,3 l a musí její obsah vypít do dna (může 
i s přestávkami). Sklenici odloží zpět a pokračuje na další úsek.  
 
· úsek 2 – Soutěžící uchopí ruční rámovou pilu a musí s ní přeřezat připravené poleno. Pokud se 
mu odřezávaný špalík uštípne, musí v řezání pokračovat, aby skončil čistým řezem. Poté odloží 
pilu a pokračuje na další úsek.  
 
· úsek 3 - proběhnutí přes položené pneumatiky, kdy bude 5 a 5 ks pneumatik ve dvou řadách  
 
· úsek 4 – soutěžící se přesune k figuríně, uchopí ji obouruč zezadu (Reitekův úchop) a přemístí 
koridorem do stanovené vzdálenosti.  
 
· úsek 5 – smotá jednu hadici C a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly, poté 
pokračuje na další úsek.  
 
· úsek 6 – soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 30 úderů do 
jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo a pokračuje do cíle.  

 
Společná ustanovení:  
 
V případě nevolnosti nebo zdravotní indispozice musí ukončit pokus sám závodník. Poruchy nebo 
závady na výstroji a výzbroji nebo zranění soutěžícího nejsou důvodem k opakování pokusu.  
 
Penalizace  
 
Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:  
· nedostavení se na předstartovní kontrolu  
· neuposlechnutí pokynů rozhodčího,  
· nesplnění disciplíny dle pravidel,  
· překročení stanoveného časového limitu 5 minut v každém úseku  
· odložení jakékoliv součásti výstroje na jednotlivých úsecích v průběhu plnění disciplíny  
· nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,  
· použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo jiné než předepsané  
věcné nebo technické prostředky  
· ohrožení diváka popř. jiného soutěžícího věcným nebo technickým prostředkem  
· nesportovní chování  
· nepřekonání bariéry  
 
Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:  
· nevypití celého obsahu sklenice  
· nedokončený řez při řezání s pilou  
· odhození palice mimo označený prostor  
· přečnívající hadice přes box  



Stanovení konečného pořadí  
Pořadí jednotlivců v každé kategorii se stanoví na základě porovnání dosaženého času včetně 
penalizací.  
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje právo změny jednotlivých 
úseků tratě.  
Soutěžící se přihlásí do 30. května 2020 na email: simandl-j@seznam.cz nebo telefonicky, 
případně sms na tel. 777 300 407.  
Každý soutěžící uvede jméno, příjmení a sbor, který bude reprezentovat. Pokud by soutěžící měl 
zájem soupeřit s konkrétním hasičem na druhé dráze, uveďte tuto informaci v přihlášce.  
Ostatním bude pořadí přiděleno podle přihlášení do soutěže.  
Další dotazy a informace na uvedeném čísle. 

Trať pro děti bude postavena až podle počtu přihlášených dětí v místě soutěže. Podle věku 

zohledníme obtížnost a domluvíme způsob provedení trati po konzultaci s rodiči. Každé 

zúčastněné dítě dostane věcnou cenu. 


