
TFA o nejtvrdší Hořickou trubičku 

5. závod Královehradecké ligy 
 

 

Pro koho: Soutěž je určena jen pro zdravotně a fyzicky způsobilé členy Sborů dobrovolných 

hasičů, členy Sborů dobrovolných hasičů podniků, příslušníky Hasičských záchranných 

sborů a zaměstnance Hasičských záchranných sborů podniků. 

 

Kdy: 17.září 2022 

Pořadatel: SDH Hořice 

Kam poslat přihlášky: TFAHorice@seznam.cz 

 

Od kolika do kolika:  

• 8:00  prezentace  

• 8:45  nástup, rozprava a prohlídka trati  

• 9:00  start prvního závodníka  

• 14:00  konec závodu – vyhlášení asi do 30minut po ukončení závodu 

 

Počet závodníků: Maximální počet závodníků celkem 50 

Kde: Hořice v Podkrkonoší, venkovní prostor u sportovní haly ulice Erbenova 1081 

 

Kategorie: 

• Muži do 35 let 

• Muži nad 35let(včetně) 

• Ženy 

Minimální počet startujících v kategorii 3 

 

Startovné:  200 Kč za jednoho startujícího v jedné kategorii 

   (v ceně 50,- příspěvek na provoz Královehradecké ligy) 

          

 

Hlavní rozhodčí: Novák Martin 

        Michaela Křivohlávková 

 

 



Soutěžící startují v plné zásahové výstroji s užitím dýchacího přístroje jako zátěž. Dýchací přístroj dodá 

pořadatel. U soutěžících ve všech kategoriích je nutné dovršení věku 18-ti let. Všichni startující musí být 

fyzicky a zdravotně způsobilí. Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření: zdravotní službu v místě soutěže 

zajišťuje pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli vysílající organizace. Start na vlastní 

nebezpečí. Pojištění soutěžících vyplývá z předpisů SH ČMS. Závod pojištěn není. Občerstvení zajistí pořadatel 

akce. 

 

Pravidla soutěže: 

Cílem jednotlivce je splnit všechny za sebou jdoucí disciplíny, předepsaným způsobem, v předepsaném pořadí a 

v co nejkratším čase. Pro hodnocení se užije dosažený čas plus případná penalizace. Soutěžící smí využít svého 

vodiče, ten mu však nesmí v žádném případě fyzicky napomáhat, pokud dojde jakémukoliv napomáhání, bude 

soutěžící okamžitě diskvalifikován! 

Při podání protestu musí být složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500 Kč. Protest může podat pouze 

vedoucí soutěžního družstva nebo jednotlivce, a to písemnou formou u hlavního rozhodčího soutěže. V případě 

protestu o tomto musí být učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve prospěch protestující strany. 

Protest musí být podán do 15 minut po doběhnutí soutěžícího, vůči kterému je podáván protest, popř. který 

protestuje. 

 

Hodnocení soutěží: u všech kategorii budou první tři soutěžící ohodnoceny poháry, medailemi a diplomem 

 

Výstroj a výzbroj soutěžícího (zajistí si soutěžící): 

• triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy 

• třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev 

• zásahová přilba pro hasiče  

• zásahové rukavice!!! (možnost i pro tech. zásahy) 

• zásahová obuv 

 

Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do 

stanoveného prostoru startu. Soutěžící se připraví na start a svůj pokus odstartuje zmáčknutím hříbku a tím spustí 

časomíru. 

 

Disciplíny – Po startu soutěžící plní následující disciplíny v tomto pořadí: 

 

 1. „Běh s požárními hadicemi“  

Po odstartování soutěžící vytvoří dvě vedení, kde u kategorii I, II, III bude mít   každé vedení 2xhadice B a 

proudnice B u žen se tvoří dvě vedení C každé vedení o 2hadicích C a proudnice C, připojí na uloženou PPS 12 a 



provede roztažení na vzdálenost cca 40 metrů kde následně odložení proudnice na vyznačenou podložku. Za 

neodložení či odhození proudnic na podložku bude udělena penalizace 20 vteřin, pří rozpojení hadice od PS se 

musí soutěžící vrátit a znovu připojit. 

  

2. „Motání požárních hadic“ 

Soutěžící smotá hadici jednu na jednoducho druhou dvojmo a odkládá do boxu. Po smotání musí mít hadice 

kompaktní tvar. Hadice se nesmí do boxu mačkat či šlapat, při nedodržení 20 vteřin za každý případ. 

 

3. „Figurína“ 

Transport figuríny na vzdálenost. Zacházení při přesunu a odkládání figuríny musí splňovat kritéria manipulace s 

živým člověkem. Za nesprávné zacházení penalizace 30 vteřin. 

  

4. „Bariéra“ 

Soutěžící provádí překonání bariery o výšce 2 metry jako při požárním sportu, možno použití žebříku pro překonání, 

při užití žebříku musí soutěžící v kategorii I, II, III učinit 2 pokusy. Ženy použijí žebřík. 

 

5. „Hamer box“ 

Soutěžící v kategorii I, II, III provede 80 úderů (40 do každé desky) kategorie ženy 40 úderů (20 do každé desky) 

kladivo po ukončení musí zůstat uvnitř boxu. 

 

6. „Barely“ 

 Soutěžící uchopí dva barely, u kat I, II, III 2x25kg u kat. ženy 2x15, se kterými oběhne kužel a odloží na stanovené 

místo. 

  

7. „Traktorová pneu“ 

 Traktorová pneumatika – kterou musí otočit, u kat I, II, III kat. třikrát, ženy dvakrát, nákladní po posledním otočení 

závodník dobíhá do cíle, kde ukončí soutěž stlačením hříbku a tím zastaví časomíru. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati a disciplín.  

 Přihlášení zaslat nejpozději do 25. 8. 2022 OMEZENÝ POČET SOUTĚŽÍCÍCH!!! 



 Za podpory:  

 

 

 

  

  

 


