
 

 

 

PROPOZICE 

5. ročníku 

soutěže TFA mladých hasičů 
 

8. září 2018 

 

 

Soutěž vychází z Pravidel soutěže v disciplínách TFA, Směrnice hry 

Plamen a Směrnice hasičských sportovních soutěží  

s úpravami popsanými v pravidlech TFA MH 

 



Pořadatel:   OSH Hodonín 

Termín:    sobota 8. 9. 2018 

Místo:     stadion Rybáře, Hodonín, ul. Koupelní 

Časový harmonogram: do 9:00 hod. prezence 

    9:00 hod. porada rozhodčích 

    9:15 hod. nástup – účastní se všichni soutěžící i rozhodčí 

    9:30 hod. instruktáž se všemi závodníky na trati 

    10:00 hod. start prvního závodníka 

vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže 

bude dle časového sledu soutěže 

Startovné:   60,-Kč/závodník 

Kategorie: Jednotlivci: A  dívky 10 – 12 let 

    B  chlapci 10 – 12 let 

    C  dívky 13 – 14 let 

    D  chlapci 13 – 14 let 

  Družstva: E  10 – 12 let 

    F  13 – 14 let 

Pozn.: rozdělení věku dle Směrnic hry Plamen 

 

Hlavní činovníci závodu: Velitel závodu:  Zdeněk Skořepa 

    Hlavní rozhodčí:  Tomáš Letocha 

    Vedoucí sčít. komise  Jana Trojancová 

 

Přihlášky: Přihlášky je nutné vyplnit elektronicky na adrese: 

 https://goo.gl/forms/R49x4gnmA1BxqY273 

 nejpozději do pátku 7.9.2018 do 12:00 hod. 

https://goo.gl/forms/R49x4gnmA1BxqY273


 Originál písemné přihlášky (vzor v příloze) s podpisy a razítkem 

odevzdáte u prezence.  

Podmínky účasti: Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci s řádně podanou 

elektronickou i písemnou přihláškou. 

 Soutěží jednotlivci rozděleni do 4 kategorií a družstva složená ze 

čtyř jednotlivců z jednoho SDH s řádně podanou přihláškou. 

Technické prostředky: osobní výstroj si zajistí každý závodník sám, technické 

prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel 

 

Vybavení soutěžících: shodné se Směrnicemi hry Plamen (dres + opasek + přilba + 

sportovní obuv), jsou zakázány tretry a kopačky 

 + závodníci budou vybaveny „dýchacím přístrojem“. Imitace 

dýchacího přístroje dodá pořadatel (váha batohu + váha 2l PET 

naplněna vodou). 

Pozn.: přilba musí mít pevný stavitelný podbradník, nikoli pouhá gumička 

 

Start: 1) Příprava – závodník bude v předepsané výstroji a s osobní 

kartou (karta viz příloha) připraven 2 minuty před svým startem 

v prostoru startu, zde bude vybaven „dýchacím přístrojem“ 

 2) Start – startér zkontroluje připravenost závodníka. Závodník 

odstartuje svůj pokus sám, úderem do startovacího zařízení – 

hříbku. 

Hodnocení: Vyhodnocení jednotlivců proběhne v každé kategorii dle 

výsledných časů, vyhrává závodník s nejnižším časem. Výsledný 

čas se skládá s dosaženého času závodníka na trati + trestné 

sekundy z jednotlivých úseků trati. 

 Při hodnocení družstev se sečtou všechny čtyři výsledné časy 

získané jednotlivými závodníky uvedenými v přihlášce družstva. 

Vyhrává družstvo s nejnižším součtem časů. 
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