
PROPOZICE

                                  Soutěž mladých hasičů „SDH Habry v disciplínách TFA“
                                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pořádající sbor:                    Sbor dobrovolných hasičů Habry

Vedení soutěže:                     velitel soutěže:               Jiří Rainiš
                                              hlavní rozhodčí:             Štěpán Kreuzmann            
                                              technická četa:               SDH Habry
                                              sčítací komise:               SDH Habry

Datum a místo konání:          28. srpna 2021 – hasičský areál Habry

Časový harmonogram:          prezence                   11:30 - 12:30
                                               seznámení s tratí      12:35 - 12:45 - účast všech soutěžících nutná
                                               zahájení soutěže       13:00  
                                               konec soutěže           16:00 – 16:30 vyhlášení výsledků
Podání přihlášek:                  písemně (PDF) e-mailem na adresu: sdhhabry@seznam.cz  

Přijímání přihlášek do 22. srpna 2021 do 20 hodin

Počet startujících je z časových a kapacitních důvodů omezen na 50 závodníků.

Termín podání je nejpozději do 22. srpna 2021 do 20 hodin.    Startovné 100,- Kč za soutěžícího.  

Technická četa: členové SDH Habry                                        Zdravotní služba: členové SDH Habry

Trať je postavena na jednoho závodníka.                                  Limit pro zdolání trati je 5 minut.   

Pořadí startujících závodníků určí předem dle podaných přihlášek pořadatel.

Občerstvení bude zajištěno po celou dobu soutěže. 

Případné informace na tel.: 739 590 011 nebo e-mail: sdhhabry@seznam.cz 

Účast: registrovaní mladí hasiči SH ČMS do 18 let  =  na základě přihlášky /příloha/.
                        

Vedoucí i závodníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření stanovená 
organizátorem.

Soutěž se bude konat podle aktuálních protiepidemických opatřeních. Vice informací na tel.: 
739590011.

Kategorie: mladší 10 – 12 let /chlapci i dívky/                 starší 13 – 15 let /chlapci i dívky/ 
        dorost 16 – 18 let /chlapci i dívky/

                 
Vybavení soutěžících:
- dle směrnic hry Plamen = (sportovní dres, přílba, obuv, rukavice – lze použít cyklistické). 
- Tretry a kopačky jsou zakázány. 
       Přílba musí mít pevný podbradník, nikoli gumičku.
       Zátěž /kategorie mladších = 2,5 kg, kategorie starších = 5 kg, kategorie dorostu = 7,5 kg/ - dodá
pořadatel 
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Pravidla: 
- Závodník bude v prostoru startu připraven v předepsané výstroji dva rozběhy před svým startem,

kde bude vybaven „dýchacím přístrojem“ = batohem
- Startér zkontroluje připravenost závodníka a ústním pokynem ho odstartuje
- Hlavní rozhodčí provede ve stanoveném čase instruktáž k provedení soutěže
- Instruktáž je povinná pro všechny přihlášené soutěžící
- Závod se běží kontinuálně, tzn., odstartuje první závodník, po doběhnutí do cíle startuje 

na pokyn rozhodčího další závodník 
- Závod je měřen elektronickou časomírou
- Každý závodník má jeden pokus, který sám ukončí ručním sepnutím cílového spínače
- Závodník musí absolvovat dráhu vymezeným prostorem a v předepsaném sledu jednotlivých 

úseků vyznačené dráhy 
- Rozhodčí může v průběhu pokusu závodníka upozornit na chybně provedený úkon, 

a ten si ho může opravit 
- Situace, které neupravují tato pravidla, se úměrně řídí Směrnicemi hry Plamen, 

popřípadě rozhodnutím hlavního rozhodčího 
- Písemné protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu dle Směrnic hry Plamen  

Hodnocení: 
           
      Vyhodnocení jednotlivých závodníků proběhne v každé kategorii zvlášť dle výsledných časů.
      Vyhrává závodník s nejnižším časem. Výsledný čas se skládá z dosaženého času + trestných

sekund z jednotlivých úseků dráhy.

Úseky dráhy: 

Úsek č.1  
 Roztažení 2 ks hadic „C“ o min. délce 9,5 m. Hadice budou připraveny - složeny do harmoniky

ve vymezeném prostoru u startu. U každé hadice je připravena proudnice. Závodník po vyběhnutí 
připojí proudnice a roztáhne hadice. Proudnice odloží za vymezenou metu /čáru/. /odhození 10s/ 
Kategorie dorostu bude mít „B“ hadice.

             Úsek č. 2
 Svinutí natažených 2 ks hadic „C“ o min. délce 9,5 m. Hadice svine každou zvlášť do kotouče, 

po zemi půlspojkou dovnitř a odloží obě do boxu tak, aby žádnou částí nevyčnívaly /10s/ 

Úsek č. 3
 Závodník kategorie dorostu uchopí palici /6 kg/ a v hammer boxu provede 60 úderů /30 úderů dolů a

30 úderů nahoru. Dívky kategorie dorostu 50 úderů /25 úderů dolů a 25 úderů nahoru/.
Závodník starší kategorie uchopí palici /4 kg/ a v hammer boxu provede 40 úderů /20 úderů dolů a
20 úderů nahoru. Dívky starší kategorie 30 úderů /15 úderů dolů a 15 úderů nahoru/.
Závodníci mladší kategorie uchopí palici /2 kg/ a v hammer boxu provedou 30 úderů / 15 úderů dolů
a 15 úderů nahoru/ a dívky mladší kategorie 20 úderů /10 úderů dolů a 10 úderů nahoru/
Rozhodčí  disciplíny  počítá  údery a  tyto  průběžně závodníkovi  hlásí.  Po splnění  úkolu upozorní
závodníka na konec poklepáním na rameno. Po ukončení zanechá závodník palici položenou v boxu.
Odhození palice je zakázáno. Rovněž není povoleno opírat se nohou hammer boxu.  /10s/

Úsek č. 4   
 Závodník – dorost chlapci překonají bariéru 200 cm/, starší chlapci a dorost dívky 150 cm/, starší

děvčata a mladší kategorie 70 cm/. Nejsou limitovány pokusy, ale překonává se bez pomoci kovové
konstrukce na bocích. / 10 s./ 
Nepřekonání bariéry znamená diskvalifikaci.

Úsek č. 5



 Závodník uchopí kanystry /mladší 2 x 3 l., starší 2 x 5 l., dorost 2 x 10 l./ a absolvuje s nimi průlez
tunelem - 6 m. 
Kanystry postaví na vyznačenou metu /desku/ – 3m za tunelem /odhozený či skácený kanystr – 10
s./.

Úsek č. 6
 Závodníci mladší kategorie /chlapci i dívky/ převrátí 3x pneumatiku z osobního automobilu a zase 

3x převrátí nazpět / za každé nepřevrácení 10 s./
 Závodníci starší kategorie převrátí pneumatiku z malého nákladního automobilu 3x vpřed a zase 

nazpět 
 Závodníci kategorie dorost převrátí pneumatiku velkého nákladního automobilu 

/ za každé nepřevrácení 10 s./
 Poté závodník dobíhá do cíle a úhozem do vypínače ukončí svůj pokus



Přihláška  
mladých hasičů do soutěže jednotlivců „O pohár SDH Habry v disciplínách TFA“.                                                       

 

…………………………………………………………………………………
název přihlašující organizace

seznam soutěžících

Jméno a příjmení Datum narození Kategorie Podpis Poznámka 
1.
2.
3.
4.
5.

Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů pořadateli soutěže na dobu nezbytnou
pro provedení soutěže a pro vyhodnocení soutěže.

Přihláškou do soutěže dále soutěžící svým podpisem potvrzuje svoji zdravotní způsobilost k výkonu soutěže
a stvrzuje, že startuje na vlastní nebezpečí. 

Z důvodu ověření věku – regulí - kategorie, vezměte s sebou průkazky.

V ……………………………  dne …………………………..

………………………….………………………………………
Podpis a razítko vysílající organizace


