
 

 

SDH Ludgeřovice pořádá 
IV. ročník 

TFA mladého hasiče 2016 
 

Datum:  3. 9. 2016 
Místo:   Ludgeřovice, ul. Hlučínská, tzv. Menšíkova louka (naproti kostelu)  
   GPS: 49.8897925°N, 18.2396281°E 
Prezentace:    8:15 – 8:45 hod. 
Start:      9:00 hod. 
Kategorie:  Junior, Juniorka od 12 – do 15 let /v den soutěže/   

   - startovné 30 Kč  

  Dorostenec, Dorostenka od 15 – do 18 let /v den soutěže/  

- startovné 50 Kč 

Přihlášky:    e-mail: hasici.ludgerovice@centrum.cz nebo při prezentaci;  
příp. telefonicky na čísle: +420 724 248 884 (Jiří Mučka) 
 
 

Popis tratě – Junior, Juniorka:  
 
1. úsek: Hadice 
Soutěžící na startu uchopí proudnici ,,C“ do ruky, po startu ji připojí na hadici C/52 (20m) a hadici roztáhne, 

po roztažení pokládá proudnici za čáru. 
2. úsek: Hammer Box 
Juniorka provede 10 dvojúderů palicí. 
Junior provede 15 dvojúderů palicí. 
3. úsek: Okno 
Soutěžící překoná okno proskočením. /ne skok plavmo/ 
4. úsek: Pneu 
Soutěžící proskáče připravenými pneu na trati musí proskákat všemi pneumatikami 

5. úsek: Věž  
Soutěžící vystoupí do druhého nadzemního podlaží „VĚŽE“ a vytáhne hadici v kotouči „C“ (10m) za lano na 

věž.                                                                                                                                
6. úsek: Rozdělovač 
Soutěžící zapojí hadice do rozdělovače. Hadice budou ležet vedle něj nenachystané 2ks hadice „C“ 1ks 

hadice „B“ 

 



 

 

7. úsek: Břemeno  
Juniorka přenese prázdný has. přístroj a postaví jej na podložku. 

Junior přenese břemeno o hmotnosti 6kg /has. přístroj/ a postaví jej na podložku, has. přístroj nesmí 

spadnout!                                                                                    
8. úsek: Pneu  

Závodník ranami kladiva, přesune pneumatiku z osobního auta s diskem, do cíle a tím vypne el. časomíru.                                                                            

 
 

Popis tratě – Dorostenec, Dorostenka: 
 
1. úsek: Hadice 
Závodník na startu uchopí 2ks proudnic ,,B“ do ruky, po startu ji připojí na 2ks hadic B/75 (20m) a hadice 

roztáhne, po roztažení pokládá proudnici za čáru.  
2. úsek: Hammer Box 
Dorostenka provede 20 dvojúderů palicí. 
Dorostenec provede 30 dvojúderů palicí. 
3. úsek: Bariéra, Okno 
Dorostenka překoná okno proskočením. /ne skok plavmo!/ 
Dorostenec překoná bariéru 2x2m /bez použití konstrukčních vzpěr/     
4. úsek: Pneu 
Soutěžící proskáče připravenými pneu na trati musí proskákat všemi pneumatikami 

5. úsek: Věž 
Závodník vystoupí do druhého nadzemního podlaží „VĚŽE“ a Dorostenka vytáhne hadici „C“ v kotouči 

(20m) a Dorostenec vytáhne hadici „B“ v za lano na věž                                                                                                               

6. úsek: Rozdělovač 
Soutěžící zapojí hadice do rozdělovače. Hadice budou ležet vedle něj nenachystané 2ks hadice „C“ 1ks 

hadice „B“ 

7. úsek: Břemeno 
Dorostenka přenese břemeno o hmotnosti 6kg /has. přístroj/ a postaví jej na podložku, 

Dorostenec přenese břemeno o hmotnosti 2x6kg /has. přístroj/ a postaví jej na podložku,                                                          

has. přístroj nesmí spadnout!                                                                                    

8. úsek: Pneu      

Závodník ranami kladiva, přesune pneumatiku z nákladního auta do cíle a tím vypne el. časomíru.                                                                            

 
 
 



 

 

Podmínky účasti:  
 Soutěžící splňuje věkovou hranici své kategorie  
 Zdravotní způsobilost soutěžícího  

 Při prezenci soutěžícího předložit platný členský průkaz SH ČMS  

    a Souhlas rodičů (formulář součástí směrnic)  

             Výstroj závodníka: sportovní s dlouhými rukávy a nohavicemi, ochranná přilba, sportovní obuv                    

.               /ne kopačky nebo tretry/ a jakékoliv dobré rukavice 

. 

Diskvalifikace:  nesplnění úkolu daným způsobem, v kterémkoli úseku trati. 

Měření času:   el. časomírou, záloha Digi stopky, v případě výpadku časomíry se uznává čas stopek. 

Ceny:    3 první závodníci v každé kategorii 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy úseků dle aktuálního počasí. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Souhlas rodičů 
(Pro závodníky, kteří jsou mladší 18 let) 

Tímto formulářem souhlasíte s tím, aby se, Váš syn /dcera/ 
 

............................................................................. 
Zúčastnil(a)  

4. ročníku TFA mladého hasiče 
konaného v Ludgeřovicích dne 3. 9. 2016 

 
.................................................................................... 

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce 
 

Tento formulář přiložíte vyplněný při prezenci závodníka. 
 
 


