Krajské sdružení hasičů
Moravskoslezského kraje
a
Sbor dobrovolných hasičů
Ostrava-Hošťálkovice
pořádají

0. ročník poháru TFA mladých hasičů
Kdy: sobota 4. 9. 2021
Prezentace závodníků do 9:00 hod
9:00 - 9:15 porada vedoucích
9:15 zahájení
Kde: Sportovní areál Ostrava-Hošťálkovice
Věkové kategorie:
Přípravka (3 až 5 let) – není rozděleno dle pohlaví
A – Mladší 1 (6–8 let)
B – Mladší 2 (9-11 let)
C – Starší (12-15 let)
D – Dorost (16-18 let)
Každá kategorie je rozdělená dle pohlaví. O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk
dosažený v kalendářním roce pořádání soutěže.
Přihlášky:
– viz příloha
Přihlašování:
Přihlášení závodníků nejpozději do 26. 8. 2021 na email pudichova.lucka@seznam.cz.
Startovné: zdarma
Technické prostředky:
Osobní výstroj si zajistí každý závodník sám (dlouhé kalhoty, dres/triko s dlouhým
rukávem, pevná obuv – ne kopačky a ne tretry, helma pro požární sport, možnost rukavic),
technické prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel.

Kategorie přípravka (3-5 let) - bez zátěže
 rozvinutí hadicového vedení
Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven
hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo od něho je položená hadice D v kotouči
(min. délky 9,5m). Vlevo od hadice je na čáře položena proudnice D. 9 m od
hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení proudnice.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se
nářadím. Jednu koncovku hadice připojí na hydrantový nástavec a na druhou
koncovku hadice připojí proudnici, kterou odloží na vyznačenou čáru. K napojení
proudnice musí dojít kdekoliv mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce
a čárou pro odložení proudnice.
 podlézání a přelézání
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna nižší a vyšší laťka
Provedení: Závodník přeskočí nižší laťku, podleze vyšší laťku, opět přeskočí nižší
laťku a podleze vyšší laťku, kterou když shodí, smí zvednout a znovu přeskočit,
nebo podlézt, jako při štafetě CTIF.
 figurína
Provedení: Závodník převezme figurínu (plyšový pes) z označeného místa a
přenese ji k dalšímu vyznačenému místu.
 slalom s velkým plastovým hasičským autem
Provedení: Závodník převezme z vyznačeného místa velké plastové hasičské auto pomocí slalomu kolem kuželů dopraví hasičské auto na vyznačené místo.
 lávka
Provedení: Závodník před překonáním lávky uchopí z podložky dva prázdné
kanystry a poté překoná lávku - závodník po překonání lávky odloží kanystry na
označené místo - kanystry se při odkládání nesmí odhazovat.
 tunel
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn tunel – 6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m
vysoký.
Provedení: Závodník doběhne k tunelu, kterým následně projde.
 kulani bečky
Provedení: Závodník kulaním přesune prázdnou bečku na vyznačené místo.
Pokus je ukončen po zmáčknutí červeného tlačítka v cíli.
Disciplíny a jejích provedení:
Kategorie A, B – Bez zátěže

Kategorie C – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá
pořadatel (váha batohu + váha 2l PET lahve naplněna vodou).
Kategorie D – Zátěž: Imitace dýchacího přístroje, který tvoří sportovní batoh, dodá
pořadatel (váha batohu + váha 2x2l PET lahve naplněna vodou).


rozvinutí hadicového vedení
Kategorie A, B
Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven
hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo od něho je položená hadice C v kotouči
(min. délky 9,5m). Vlevo od hadice je na čáře položena proudnice C. 9 m od
hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení proudnice.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se
nářadím. Jednu koncovku hadice připojí na hydrantový nástavec a na druhou
koncovku hadice připojí proudnici, kterou odloží na vyznačenou čáru. K napojení
proudnice musí dojít kdekoliv mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce
a čárou pro odložení proudnice.

Kategorie C
Popis úseku: 4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven
hydrantový nástavec s přechodem. Vlevo, a i vpravo od něho je položená hadice C
v kotouči (min. délky 9,5m). 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro
odložení hadic.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se
nářadím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a druhou
koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru.
Kategorie D
Popis úseku:4 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postaven
hydrantový nástavec.Vlevo, a i vpravo od něho je položena hadice B 75 v kotouči
(min. délky 9,5 m). 9 m od hydrantového nástavce je vyznačena čára pro odložení
hadic.
Provedení úseku: Závodník doběhne k hydrantovému nástavci, vyzbrojí se
nářadím. Jednu koncovku z obou hadic připojí na hydrantový nástavec a druhou
koncovku z obou hadic odloží na vyznačenou čáru.


údery palicí v hammer box
Kategorie A, B
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.
Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede
předepsaný počet úderů v hammer boxu – 20 úderů palicí v hammer boxu
(10 nahorů, 10 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět
do Hammer boxu.
Kategorie C
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.
Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede
předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu
(20 nahorů, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět
do Hammer boxu.
Kategorie D
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn hammer box a kladivo.
Provedení: Závodník doběhne k hammer boxu, uchopí kladivo a provede
předepsaný počet úderů v hammer boxu – 40 úderů palicí v hammer boxu
(20 nahorů, 20 dolů). Po provedení předepsaného počtu úderu odloží kladivo zpět
do Hammer boxu.



běh pneumatikami
Kategorie A, B, C, D
Popis úseku: Uprostřed úseku jsou ve dvou řadách po 5 ks umístěný pneumatiky
(celkem 10 ks)
Provedení: Závodník překoná pomocí noh každou pneumatiku.



překonání bariéry
Kategorie A, B, C
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna bariéra - 0,7 m vysoká a 2,0 m široká.
Provedení: Závodník běží k bariéře, kterou překoná libovolným způsobem.
Kategorie D
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna bariéra - 1,5 m vysoká a 2,0 m široká.
Provedení: Závodník běží k bariéře, kterou překoná libovolným způsobem.



překonání kladiny se závažím
Kategorie A

Popis úseku: Na začátku úseku jsou umístěny kanystry bez vody a uprostřed úseku
je kladina – 4 m dlouhá.
Provedení: Závodník doběhne k barelům, které uchopí a běží s nimi ke kladině.
Společně s barely překoná kladinu, kdy se musí dotknout seběhového můstku
alespoň 2x – neseskakovat! Po překonání kladiny závodník položí barely s vodou
na vyznačeném místě za kladinou. (Nesmí spadnout.)
Kategorie B, C
Popis úseku: Na začátku úseku jsou umístěny barely s vodou (2x3l) a uprostřed
úseku je kladina – 4 m dlouhá.
Provedení: Závodník doběhne k barelům s vodou, které uchopí a běží s nimi ke
kladině. Společně s barely překoná kladiny, kdy se musí dotknout seběhového
můstku alespoň 2x – neseskakovat! Po překonání kladiny závodník položí barely s
vodou na vyznačeném místě za kladinou. (Nesmí spadnout.)
Kategorie D,
Popis úseku: Na začátku úseku jsou umístěny barely s vodou (2x5l) a uprostřed
úseku je kladina – 4 m dlouhá.
Provedení: Závodník doběhne k barelům s vodou, které uchopí a běží s nimi ke
kladině. Společně s barely překoná kladiny, kdy se musí dotknout seběhového
můstku alespoň 2x – neseskakovat! Po překonání kladiny závodník položí barely s
vodou na vyznačeném místě za kladinou. (Nesmí spadnout.)


přelézání, podlézání
Kategorie A, B, C, D
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěna nižší a vyšší laťka.
Provedení: Závodník přeskočí nižší laťku, podleze vyšší laťku, opět přeskočí nižší
laťku a podleze vyšší laťku, kterou když shodí, smí zvednout a znovu přeskočit,
nebo podlézt, jako při štafetě CTIF.



tunel
Kategorie A, B, C, D
Popis úseku: Uprostřed úseku je umístěn tunel – 6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m
vysoký.
Provedení: Závodník doběhne k tunelu, kterým následně projde.



smotání hadicového vedení
Kategorie A, B
Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice C 52 (min. délky 9,50 m)
a na konci úseku je umístěna podložka rozměry (0,50 × 0,50m)
Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (min. délky 9,50 m), a hadici úplně svine.
Hadici, kterou smotá, umísti na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat,
vyčnívat přes okraj podložky.
Kategorie C
Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice C 52 (min. délky 9,50 m)
a na konci úseku je umístěna podložka rozměry (0,50 × 0,50m).
Provedení: Závodník přeloží hadici C 52 (min. délky 9,50 m), a hadici úplně svine.
Hadici, kterou smotá, umísti na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat
přes okraj podložky.
Kategorie D
Popis úseku: Na začátku úseku je rozložená hadice B 75 (min. délky 9,50m) a na
konci úseku je umístěna podložka rozměry (0,50 × 0,50m)
Provedení: Závodník přeloží hadici B 75 (min. délky 9,50m), a hadici úplně svine.
Hadici, kterou smotá, umísti na podložku. Žádná část hadice nesmí přesahovat
přes okraj podložky.

Pokus je ukončen po zmáčknutí červeného tlačítka v cíli.
Trestné:
 10 s za každé nesprávné provedení – viz popis u jednotlivých disciplín
 rozvinutí hadicového vedení
Kategorie A, B
Nesprávné napojení hadice nebo proudnice. Nesprávným napojením se rozumí
napojení na jeden ozub.
Nesprávné odložení proudnice (jakákoliv část proudnice musí ležet na vyznačené
čáře).
K napojení proudnice nedojde mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce a
čárou pro odložení proudnice.
Kategorie C, D
Nesprávné napojení hadice. Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden
ozub.
Nesprávné odložení hadice (jakákoliv část hadice musí ležet na vyznačené čáře).
 údery palicí v hammer box
Kategorie A, B, C, D
Neprovedení předepsaného počtu úderů.
Neodložení kladiva zpět do Hammer boxu.
 běh pneumatikami
Kategorie A, B, C, D
Vynechání pneumatiky.
 překonání bariéry
Kategorie A, B, C, D
Pokud soutěžící překážku oběhne nebo použije boční výstuhy.
 překonání kladiny se závažím
Kategorie A, B, C, D
Pokud soutěžící neumísti barel na podložku.
Soutěžící se musí dotknout seběhového můstku alespoň 2x.
 přelézání, podlézání
Kategorie A, B, C, D
Pokud soutěžící nepřeleze, nebo nepodleze laťku, nebo shodí laťku a nenandá ji na
místo a neopakuje pokus správně.
Pokud soutěžící překážku oběhne.
 běh tunelem
Kategorie A, B, C, D
Pokud soutěžící neproběhne vnitřkem tunelu.
 smotání hadicového vedení
Kategorie A, B, C, D
Nesmotání hadice.
Hadice nebyla umístěná na podložku
Hadice přesahuje přes okraj podložky.



NP za nevhodné, nesportovní chování soutěžícího, vedoucího, úmyslné nepřekonání
překážky.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny. Veškeré změny a další upřesnění budou
konzultovány před zahájením soutěže na poradě vedoucích.

Další informace naleznete v pravidlech, které jsou dostupné www.kshmsk.cz
Kontakt na pořadatele závodu: Jakub Švidernoch - tel. 724 917 317
sdh-hostalkovice@seznam.cz
Pravidla, propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny
ostatní informace naleznete v aktuální podobě na www.kshmsk.cz.
Starosta SDH
Jakub Švidernoch

PŘIHLÁŠKA
do soutěže TFA mladých hasičů
SDH:
Okres:
Jméno a příjmení

Datum narození

Kategorie

Závodníci 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 MH
Jméno, příjmení:
Telefon
e-mail:
Podpis vedoucího MH:
Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním
Organizačního zabezpečení, 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 hry Plamen a Pravidlům soutěže TFA mladých
hasičů.

