
TFA dětí a mládeže Podolí 2023 

Podolští hasiči ve spolupráci s obcí si dovolují pozvat všechny mladé příznivce TFA na pátý ročník soutěže, 
která se bude konat 15.4.2023 v Podolí, na prostranství před požární zbrojnicí. 
Datum: 15.4.2023 
Místo: Podolí, na prostranství před požární zbrojnicí 
Prezence: 7:45 – 8:15 
Start prvního závodníka: 8:45 
Odhadovaný konec: 15:00 (bude upřesněno dle počtu přihlášených) 
Kategorie: přípravka dívky (4-6 let), přípravka chlapci (4-6 let), mladší dívky (7-11 let), mladší chlapci (7-11 
let), starší dívky (12-14 let), starší chlapci (12-14 let), v případě nízkého počtu přihlášených bude nebude 
kategorie rozdělena na dívky a chlapce 
Startovné: 100 Kč/os., v ceně startovného poukaz na občerstvení, každý závodník dostane odměnu. 
S sebou: VZHLEDEM K ČASOVÉ NÁROČNOSTI ZÁVODU DOPORUČUJEME VEDOUCÍM VZÍT S SEBOU PRO DĚTI 
NĚJAKÉ HRY NA ZABAVENÍ 
Výstroj soutěžících: 

− triko s krátkými nebo dlouhými rukávy (pod uniformou) 

− hasičská uniforma PSII nebo podobná (případně dlouhý dres a dlouhé kalhoty nebo něco 
podobného) 

− pevná obuv, přilba 

− pro kategorii starší bude nachystána i zátěž na záda (napodobení dýchacího přístroje u dospělých) – 
zajistí pořadatel 

Popis trati: 

− trať bude paralelní (poběží zároveň 2 kategorie) 

− přetažení závaží na vzdálenost asi 10 m, velikost a váha odstupňována dle kategorií 

− smotání 2x hadice, přípravka C52 10 m, mladší C52 10 m, starší B75 10 m 

− hammerbox, přípravka 30 úderů (15+15, na výšku cca 50 cm, palice 1,25 kg), mladší 30 úderů 
(15+15, na výšku cca 75 cm, váha 3 kg), starší 20 úderů (10+10, na výšku 1 m, palice 6 kg) 

− tunel s kanystrem, velikost a váha odstupňována dle kategorií 

− přetažení figuríny pomocí rautekova úchopu, přípravka 10 kg, mladší žáci 20 kg, starší žáci 30 kg 

− překonání bariéry 0,7 m (přípravka a mladší), 1,5 m starší (po třech neúspěšných pokusech možnost 
použití žebříku) 

− převalení pneu, přípravka 6x, mladší 4x, starší 2x, váhy a velikosti odstupňovány dle kategorií 

− vytažení závaží na vyvýšené místo, váha odstupňována dle kategorií 

− monitor (zapojení B proudnice na hydrant) 
 
U všech disciplín bude váha a náročnost úměrně odstupňována dle kategorií. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu pořadí disciplín nebo změny celé disciplíny, také na 
případnou organizační změnu, o které bude, pokud to bude možné, předem informovat. 
 
Ostatní:  Soutěž není pojištěna, soutěžící startují na vlastní nebezpečí, za děti si po celou dobu soutěže 
zodpovídají vedoucí. 
 
Přihlašování: Přihlašování do 9.4.2023 přes tento odkaz: https://pozarnisport.hasicovo.cz/races/219 
PRO PŘIHLÁŠENÍ POUŽÍVEJTE JEDNORÁZOVÉ PŘIHLÁŠENÍ PRO DĚTSKÉ ZÁVODY, NE REGISTRACI!!! DALŠÍ 
INFORMACE VIZ PŘÍSPĚVEK U FB UDÁLOSTI S NÁVODEM!!! 
 
V případě, že nebudete moci přijet, odhlašte se prosím, klidně i v den závodů, děkujeme. 
Dotazy: hasicipodolijmk@gmail.com nebo 720664970 – Štěpán Svoboda,728162649 – Petr Čandrla 
Aktuální informace – FB událost:  


