
 

 

TFA Memoriál Miroslava Petříka 2016 

 
Propozice 

 
Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzicky a zdravotně způsobilí 

příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a členové JSDHo, 

JSDHp a SDH, příslušníci Policie ČR, strážníci Obecní policie, 

členové občanských sdružení dále pro hosty pořadatele. 

 

Všeobecná ustanovení  
Datum:   11.června 2016 

Startovné:  150,- Kč  

Kategorie: Muži  

                   Ženy (započítává se do celkového hodnocení ligy) 

                   Master (započítává se do celkového hodnocení ligy) 

Prezentace:  10:00 – 10:45 

Start soutěže:  11:00 

Místo konání:  Jíloviště (okres Praha-západ) 

U fotbalového hřiště TJ Jíloviště 

 

 

Přihláška: 

Údaje obsažené v přihlášce zašlete na email: 

tomas.trkovsky@seznam.cz , nebo účast dohodněte telefonicky s 

pořadatelem soutěže. Přijetí bude potvrzeno pořadatelem. Závodník 

vyplní a odevzdá přihlášku na místě v den konání soutěže. 

Termín uzávěrky přihlášek je 5.6.2016 

 

Kontakty: 

V případě dotazů ohledně soutěže, kontaktujte: 

 

Tomáš Trkovský 

tomas.trkovsky@seznam.cz 

739 019 826 

  

mailto:tomas.trkovsky@seznam.cz


 

 

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření  
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní 

stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašující organizace. 

Závodníci předloží u prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní 

způsobilosti k soutěži" (formulář vyplní na místě). Pojištění 

soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Každý 

soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.  

 

Technická ustanovení  
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A. (simulace zásahové 

činnosti v ochranném oděvu pro hasiče, případně adekvátní náhrady 

za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje). Trať je 

postavena pro jednoho soutěžícího, soutěž bude provedena podle 

Pravidel soutěží T.F.A. (dále jen „Pravidla") s tímto upřesněním: 

a) Technické prostředky kategorie MUŽI - zajišťuje pořadatel:  
- 6x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,  

- 2x hadice B 75 + úložní box  

-1x bariéra pro požární sport (možno překonat s pomocí žebříku – 

penalizace 30 vteřin) 

-1x kladivo 1x hammerbox  

-1x max. 80 kg figurína  

- 1x nákladní pneu  

- 2x závaží á 30kg  

- 1x IDP (slouží jako zátěž) 

b)Technické prostředky kategorie Ženy - zajišťuje pořadatel  
- 4x hadice B 75  

- 2x hadice B 75 + úložní box  

- 1x kladivo 1 x hammerbox  

- 2x lehká nákladní pneu  

-2x závaží á 15kg  

- 1x IDP (slouží jako zátěž) 

  



 

 

c) Technické prostředky kategorie Master - zajišťuje pořadatel  
- 6x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,  

- 2x hadice B 75 + úložní box  

-1x bariéra pro požární sport,  

-1x kladivo 1x hammerbox,  

-1x max. 80 kg figurína,  

- 1x nákladní pneu  

- 2x závaží á 30kg 

 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZCELA MĚNIT 

DISCIPLÍNY A JEJICH POŘADÍ! 

 

d) Vybavení soutěžícího kategorie MASTER  
-triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový 

oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče zásahová, 

pracovní rukavice, zásahová obuv holeňová 

 

-izolační vzduchový dýchací přístroj 

 

SOUTĚŽÍ SE S AKTIVOVANÝM IDP!!! 

 

Není tedy povoleno:  

 

Přilby na lesní požáry nebo dokonce požární sport a podobně, 

jednovrstvé zásahové obleky nebo obleky s vyndanou vložkou, 

boty typu pracovních bot a podobně. 

 

 

e) Vybavení soutěžícího kategorie MUŽI  
triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, PSII, dlouhé nohavice rukávy 

nutné! Přilba zásahová, zásahová obuv popřípadě kanady apod., 

rukavice dle vlastního uvážení. 

 

f) Vybavení soutěžícího kategorie ŽENY  
triko s krátkými nebo dlouhými rukávy PSII, dlouhé nohavice rukávy 

nutné! Přilba zásahová, sportovní obuv, rukavice dle vlastního 

uvážení. 

 



 

 

g) Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno 

diskvalifikací, např.:  

-nedotažení hadic za metu,  

- nepřekonání bariéry nebo překonání nepovoleným způsobem 

(závětrné stojky, dopomoc), 

- nedodržení počtu úderů kladivem  

-transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu 

(vlečení figuríny za nohy, hlavu, nesení přes rameno nedotažení celé 

figuríny přes metu apod.),  

- nepřemístění závaží ve vymezeném prostoru  

- upuštění jednotlivých technických prostředků z výše – nutno položit,  

- rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,  

- nepřemístění pneu na vyznačenou vzdálenost, nebo přemístění jiným 

než povoleným způsobem  

- sbalením hadic „B“ jiným než povoleným způsobem, neuložením do 

boxu  

- nevynesení závaží  

-nezdolání výškového výstupu  

-neuposlechnutí pokynů rozhodčího,  

-nedodržení své trasy, atp.  

- nedodržení maximálního povoleného času na splnění úkolů 10 

minut 

 

 

 

Různé  
-informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na výsledkové listině,  

-závodník může podat protest během závodu a do 10 minut po 

ukončení závodu  

- kauce při podání protestu je stanovena na 500,- Kč. Tato kauce bude 

v případě uznání protestu vrácena. V opačném případě propadá 

pořadateli. 
  



 

 

Popis trati (příklad): 
Muži s DT: 

· Roztažení 2 proudů B na vzdálenost 60m. 

· Smotání 2 hadic B do kotouče jednu po druhé a následné uložení do 

připraveného boxu. 

· Překonat bariéru 2m vlastní silou bez použití bočních vzpěr 2x. 

· Pneumatiku přesunout pomocí převalování. 

· Přemístit závaží 2x cca 27kg na vzdálenost 30m kolem parku. 

· Na vzdálenost 30m přemístit figurínu 80kg. 

· Roztáhnout zavodněný proud B na vzdálenost 20m a položit 

proudnici do vyznačeného prostoru. 

 

Ženy: 

· Roztažení 1 proudu A na vzdálenost 60m. 

· Smotání 2 hadic A do kotouče jednu po druhé a následné uložení do 

připraveného boxu. 

· 6x převalit pneumatiku od Š706. 

· Přemístit závaží 2x10kg na vzdálenost 30m kolem parku. 

· Pospojovat do sebe půlspojky čtyř hadic C 

· Roztáhnout zavodněný proud C na vzdálenost 20m a položit 

proudnici do vyznačeného prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Přihláška 
 

 

TFA Memoriál Miroslava Petříka 2016 
 

 

 

 

Příjmení ..................................................  

 

Jméno ..................................................  

 

Sbor ..................................................  

 

Datum narození ...........................................  

 

Kontakt ..................................................  

 

Kategorie Muži, Ženy a Master nehodící se škrtněte  

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že jsem plně obeznámen s propozicemi soutěže a jsem si vědom všech rizik, která tato 

soutěž přináší. Jsem zdravotně a odborně způsobilý absolvovat tuto soutěž ve mnou zvolené kategorii. 

Za  

zranění vzniklá mě nebo mnou způsobená komukoliv jinému během soutěže nenese pořadatel soutěže 

(SDH Jíloviště) žádnou odpovědnost. Za škodu vzniklou mě nebo mnou způsobenou komukoliv 

jinému během soutěže nenese pořadatel soutěže (SDH Jíloviště) žádnou odpovědnost.  

 

 

 

 

 

 

 

V Jílovišti, 11. 6. 2016 Podpis ................................. 


