
  

TFA Lysický kabrňák 2015 

 
Propozice 

 
Pořadatel: JSDH LYSICE 

 

Termín: 5. 9. 2015 

Začátek závodu je v 10:00 hodin.  

Místo: Lysice - areál koupaliště 

 

Průběh a pravidla soutěže: 

 9:30 – 10:00 Prezentace závodníků 

 10:00 – 10:20 Prohlídka trati 

 10:30 start prvního závodníka v kategorii muži 

 12:00 start volné disciplíny pro diváky a děti 

 cca 15:00 začátek závodu žen 

 cca 16:00 dodatková disciplína družstev 

 cca 17:00 vyhodnocení závodu 

 18:00 taneční zábava s vystoupením 

 

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího 

přístroje jako zátěže).  

Soutěž bude probíhat podle místních pravidel (tzn. velitel soutěže sestaví úseky na základě pravidel 

TFA, ale různě upraveny podle jeho rozhodnutí). 

Soutěž je rozdělena do 4 úseků, časy ze všech 4 úseků budou sečteny a poté vyhodnoceny. 

Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců a kategorii družstev.  

Družstvo je čtyřčlenné, složení družstva je nutné uvést v přihlášce nebo při poradě před závodem. 

Vyhodnocení družstev proběhne na základě součtu všech čtyř časů. Při nedostatku startujících v 

jednotlivých kategoriích (min. 4) budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové skupiny. Při 

nedostatku družstev (min. 4) bude kategorie zrušena. 

 

Podmínky účasti:  

Závodu se mohou zúčastnit členové SDH obcí, pozvaní závodníci, dobrovolníci, kteří nesou plnou 

osobní zodpovědnost za účast v této soutěži. Maximální počet závodníků v kategorii muži je 60!!!. 

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a za svůj zdravotní stav jsou odpovědni. 

Soutěžící startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních 

komplikací žádnou odpovědnost!!! V případě úrazu nese odpovědnost soutěžící. 

 

Přihlášky: 

Přihlášení do závodu bude probíhat od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 na www.sdhlysice.cz/tfa. Do 

přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, osobní prezentaci závodníka 

(záliby, zaměstnání, zkušenosti a úspěchy v TFA), telefonní číslo a email. 

Odhlášení lze provést nejpozději do 4. 9. 2014 na tel. 724 181 186 nebo email sdhlysice@gmail.com. 

 

Ubytování:  

Zajišťují si účastníci samostatně, nebo je možné stanovat v areálu koupaliště – uvést v přihlášce. 

 

Startovné: 

200,- Kč za závodníka. Ve startovném bude: startovné, upomínkový balíček, jedno jídlo z místní 

nabídky a vstup na večerní zábavu. 

Ženy startovné neplatí 



 

Kategorie:  

A…………17 až 37 let 

B…………38 až 59 let 

C…………59 a více 

D…………družstva 

Ženy……..bez věkové kategorie 

 

Start:  

1) Příprava: 

a) Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník s předepsanou výstrojí a výzbrojí 

dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole. 

b) Rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá 

pravidlům a vyzvedne si DP od pořadatele tj. Saturn S 7. 

c) Po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu. 

2) Start: 

a) Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, 

nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a IDP bez masky. Po celou dobu pokusu (doba kdy se měří 

čas) nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje. 

b) Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, maximální 

doba pro splnění daných úseků je 5 min. 

c) Start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s 

odstartováním pokusu. 

Disciplíny:  

1) Úsek číslo 1: 

Disciplína „Běh s požárními hadicemi“ a další záludnosti velitele soutěže. 

2) Úsek číslo 2: 

Nechte se překvapit  

3) Úsek číslo 3:  

Figurina - disciplína spočívá v uchopení 80 kg figuríny (ženy podstatně lehčí) jakýmkoliv způsobem a 

jejím přemístění na vzdálenost, plus překvapení velitele. 

4) Úsek číslo 4: 

Pahorek - Vyběhnutí pahorku na koupališti, plus něco k tomu. 

 

Vybavení soutěžícího:  

 triko s krátkým nebo dlouhým rukávem,  

 kompletní třívrstvý zásahový oděv (ne Bushfire!!!) včetně odnímatelných vrstev  

 zásahová přilba pro hasiče (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě) 

 ochranné zásahové rukavice 

 kompletní dýchací přístroj bez masky, dodá pořadatel 

 zásahová obuv 

Zásahový oděv, přilbu a rukavice lze zapůjčit od pořadatele (uvést v přihlášce). Zásahovou obuv 

pořadatel z hygienických důvodů nezapůjčuje. Lze použít vyšší (přes kotník) pracovní obuv. 

Pro soutěžící v kategorii družstev doporučujeme plavky. 

 

Technické prostředky:  

Technické prostředky a překážky zajistí pořadatel. 

 

Bezpečnostní opatření:  

Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (zásahový oděv, přilba, rukavice, boty), nebo zapůjčené od 

pořadatele. Přihlašující organizace odpovídá za stav prostředků, provádění pravidelných kontrol a 

úkonů, které podléhají splnění podmínek platné legislativy. 

 

 



Diskvalifikace:  

1) Důvodem k okamžité diskvalifikaci soutěžícího je: 

 nedostavení se na start 30 vteřin před stanoveným časem startu 

 neuposlechnutí pokynů rozhodčího 

 nesplnění disciplíny dle pravidel 

 nesplnění úseku do 5 min. 

 odložení jakékoliv součásti výstroje během měřených částí všech úseků 

 nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati 

 použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál nepatřící do 

dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu 

 nevhodné chování závodníka 

 ohrožení diváka popř. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné nesportovní chování. 

 

Různé: 

 informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu 

 startovní pořadí bude určeno losováním při nástupu závodníků 

 při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 

500,- Kč, ta bude vrácena pouze v případě uznání protestu 

 protest či odvolání se podává k veliteli soutěže 

 pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu či zrušení závodu 

 

Hlavní činovníci závodu: 

 

Velitel soutěže:   Zdeněk Němec 

 

Členové výjezdové jednotky JSDH LYSICE 


