
 

 

AKTUALIZACE 

PROPOZIC 

4. ročníku 

soutěže TFA dorostu 
 

18. září 2021 

 

 

Soutěž vychází z Pravidel soutěže v disciplínách TFA, Směrnice hry 

Plamen a Směrnice hasičských sportovních soutěží  

s úpravami popsanými v pravidlech TFA dorostu 

 



Pořadatel:   OSH Hodonín 

Termín:    sobota 18. 9. 2021 

Místo:     areál Střední školy Strážnice, J. Skácela 890, Strážnice 

Časový harmonogram: do 13:00 hod. prezence 

    13:10 hod. porada rozhodčích 

    13:15 hod. instruktáž se všemi závodníky na trati  

    13:50 hod. nástup – účastní se všichni soutěžící i rozhodčí 

    14:00 hod. start prvního závodníka 

vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže 

bude dle časového sledu soutěže 

Startovné:   60,-Kč/závodník 

Kategorie: Jednotlivci: A  dívky 15 – 16 let (rok nar. 2006 a 2005) 

    B  chlapci 15 – 16 let (rok nar. 2006 a 2005) 

    C  dívky 17 – 18 let (rok nar. 2004 a 2003) 

    D  chlapci 17 – 18 let (rok nar. 2004 a 2003) 

 

Štáb soutěže:    Velitel soutěže:  Martin Lipár 

    Hlavní rozhodčí:  Tomáš Letocha 

    Vedoucí sčít. komise  Jana Trojancová 

 

Přihlášky: Přihlášky je nutné vyplnit elektronicky na adrese: 

 https://forms.gle/YpHx4PAfaMMxe2ar8 

 nejpozději do 14.9.2021  

Při prezenci je nutné odevzdat originál řádně vyplněné, podepsané a oražené přihlášky - viz 

vzor přihlášky a předložit členský průkaz závodníka. 

 

https://forms.gle/YpHx4PAfaMMxe2ar8


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

elektronickou i písemnou přihláškou. 

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

prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel 

Vybavení soutěžících: shodné se Směrnicemi dorostu (dres + opasek + přilba + 

sportovní obuv), jsou zakázány tretry a kopačky 

 + závodníci budou vybaveny „dýchacím přístrojem“. Imitace 

dýchacího přístroje dodá pořadatel (Saturn o hmotnosti 6 kg). 

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 z dosaženého času závodníka na trati + trestné 

sekundy z jednotlivých úseků trati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA – JEDNOTLIVCI 

do soutěže TFA dorostu 

 

Jméno a příjmení: __________________________________________________________ 

Datum narození: __________________ Věková kategorie: ______________________ 

Bydliště: ___________________________________ Okres: ________________________ 

Členem SDH: _______________________________ 

Závodník souhlasí s využitím fotografických, filmových a jiných obrazových nebo zvukových záznamů, které byly 

pořízeny osobami, které pověřil štáb soutěže, na příslušném kole k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty, 

propagační předměty, informační tiskoviny apod.). 

Vedoucí závodníka čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Propozic soutěže, že 

zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky 

přihlašují, že soutěžící i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových 

materiálů a se zpracováním osobních údajů přihlášených správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, který 

shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům 

statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a že veškerá výstroj, výzbroj, stroje 

a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením Směrnice dorostu a Pravidlům 

soutěže TFA dorostu. 

Vedoucí MH: 

Jméno, příjmení  __________________________ 

Telefon  __________________________ 

Podpis vedoucího MH: _________________________ 

 

Podpis rodiče: _____________________ 

 

Razítko SDH: 

 

Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrovanými členy SH ČMS a mají 

zaplaceny členské příspěvky. 

13. 


