
TFA liga SEVERU – Ústí nad Labem 

 

 

TFA liga SEVERU - Obecná pravidla 2023 

KATEGORIE: 

Soutěžit se bude ve třech kategoriích a jedné spojené: 

• Dorostenci 15-17 let (roč. 2008-2006*) 
• Dorostenky 15-17 let (roč. 2008-2006*) 
• Muži 18-34 let (roč. 2005-1989) 
• Muži nad 35 let (roč. 1988 a starší) 
• Ženy 18 a více let (2005 a starší) 
• Master s aktivním DT (18+) 
• Týmy (3 muži 18+) 

Závodníci mladší 18 let musí mít písemné svolení od zákonných zástupců, které je potřeba 
si stáhnout při registraci a přivézt na závody! Všichni závodníci musí být členové SDH 
a *v den závodu jim musí být minimálně 15 let! Kategorie mužů se budou rozlišovat dle ročníku 
narození závodníka, viz výše. 

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření: 
 
Zdravotnickou službu v místě soutěže zabezpečí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá 
pořadateli přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže vyplývá ze předpisů 
SH ČMS.  
Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických prostředků, 

správnost jejich používání a provádění pravidelných kontrol a úkonů podle platných předpisů 

odpovídá přihlašovatel. 

Oblečení: 

Pro všechny kategorie platí (3. vrstvý zásahový oblek (po předchozí dohodě možné vypůjčit), 
zásahová helma (po předchozí dohodě možné vypůjčit), a zásahová obuv) ženy mohou místo 
zásahových bot použít KOTNÍKOVOU obuv (ne sportovní) Dorostenci a dorostenky (PS II, sportovní 
obuv a sportovní přilba) 

 



ÚSTÍ NAD LABEM 1. KOLO  

Termín: 01.04.2023 

Adresa: Havířská 346/100, 40010 Ústí nad Labem - Všebořice, Česko (viz mapa areálu níže) 

Registrace: pouze elektronická na www.pozarnisporty.cz do 30.03.2023 23:59 nebo do obsazení 
míst v jednotlivých kategoriích  

Náhradníci: Při obsazení plné kapacity závodu je pořád možné se přihlásit na pozici náhradníka 
(pokud se někdo odhlásí dostane náhradník obratem informaci mailem o uvolněném místě a 
zařazením do závodu) PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ SE NEMOHOU ZÁVODU ZÚČASTIT, ABY 
SE ODHLÁSILI A NEBLOKOVALI TAK MÍSTA!   

 

Časový harmonogram 

8:00 prezence – dorost, ženy 

8:30 prohlídka trati 

9:00 start dorostenci, pak dorostenky pak ženy 

11:00 prezence aktivní DT a muži 18-34 

Po dokončení žen přestavba trati následná prohlídka a mezi tím vyhlášení žen a dorostu 

13:00 prezence muži 35+ 

 

Prohlídka trati: Před 30 minut před startem závodu a poté po přestavbě trati 

Start závodu: První závodník vyrazí na trať v 9:00 

Občerstvení: V místě areálu je možné si zakoupit občerstvení a je zde dostatečné zázemí pro 
závodníky i diváky 

Startovné: 100,- Kč 

 

 
 
  

http://www.pozarnisporty.cz/


Technické ustanovení:  
 
a) Obecné:  
 
Trať bude postavena na dvě stanoviště. V každém úseku plní soutěžící jednotlivé disciplíny 
v předepsaném pořadí. Izolační vzduchový dýchací přístroj bude jednotný pro všechny 
závodníky (dodá pořadatel) a pouze nesen jako zátěž. Maska ani plicní automatika nebude na 
dýchacím přístroji nasazena, ani ji soutěžící pří výkonu disciplín nebude mít u sebe (kromě kategorie 
MASTERS).  
 Pořadatel si vyhrazuje bez udání důvodu právo změny jednotlivých úseků tratě i jednotlivé překážky 
 
b) Protest:  
 
Protest může podat pouze soutěžící, a to písemně. Při podání protestu musí být složena finanční 
částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,- Kč. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu soutěže. 
V případě protestu o tomto musí být učiněn zápis, včetně kladného, nebo záporného rozhodnutí ve 
prospěch protestující strany. Protest musí být podán do 10 minut po doběhnutí soutěžícího, vůči 
kterému je podáván protest, popř. který protestuje.  
 
c) Instruktáž:  
 
Ve stanoveném čase provede hlavní nebo určený rozhodčí instruktáž k provedení jednotlivých 
disciplín a k průběhu soutěže. Instruktáž je povinná pro všechny soutěžící. V rámci instruktáže 
stanoví dobu startu, startovní intervaly mezi soutěžícími a případně upřesní další pravidla.  
 
d) Doprovod:  
 
Každý soutěžící může mít svůj doprovod, který doprovází soutěžícího při plnění jednotlivých 
disciplín a naviguje ho mezi jednotlivými úseky. Dále sleduje činnost soutěžícího v průběhu plnění 
disciplín. 
 
e) Technické prostředky, které zabezpečuje pořadatel: 

 

- 4x hadice B 75 mm, 2x proudnice B;  

- 1ks „double box“ na hadice + 2 hadice B 75 mm na balení;  

- 1x kladivo (perlík), 1x hammer box;  

- 2x barel 20l; 2x barel 10l 

- 1x 80 kg figurína; 1X 46 kg figurína 

- 1x 3m bariéra s lanem;  

- 1x přenosná stříkačka;  

- 1ks dopadová matrace;  

- v prostoru cíle 2x žíněnka pro odpočinek závodníků ihned po doběhu;  

- dýchací přístroje, jen jako zátěž 2 ks;  
- 4ks nákladní pneu 
- 1ks nastavovacích žebříků 
 
f) Příprava: 
  
- Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji 
dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.  
- Rozhodčí – startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá 
pravidlům, po kontrole soutěžící odchází přímo do prostoru startu.  
 



f) Start: 
  
- Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do 
horní úrovně, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými 
rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky (dále jen „IDP“). Na žádném z úseků nesmí 
soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje předepsanou pro daný 
úsek. Použití zásahových rukavic je dobrovolné (viz instruktáž).  
- Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, 
maximální doba pro splnění daných úseků je 8 minut.  
- Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.  
 
g) Časomíra 
 
- soutěž je rozdělena do dvou stanovišť 
- obě stanoviště budou měřeny elektronickou časomírou 
- start si ovládá každý závodník stiskem startovacího hříbku, cíl elektronická závora nebo cílový 
hříbek. 
- závodník, který dokončí první stanoviště, se musí na druhé stanoviště dostavit maximálně do 
4minut po ukončení prvního stanoviště. (závodník odstartuje po uvolnění úseku předchozím 
závodníkem – nejdříve však 4 minuty po absolvování předchozího úseku)  
 
h) kategorie MASTERS bez rozdílu věku (18+),  
 
- soutěžící absolvují první úsek s aktivním dýchacím přístrojem. Aby byla tato kategorie spuštěna, 

musí být přihlášeno nejméně 8 závodníků, pokud bude závodníků méně, budou přehozeni do 

kategorií dle věku. Závodníci v kategorii Master startují s vlastní dýchací technikou, za kterou plně 

zodpovídají. Dýchací technika musí vážit minimálně 10 kg (možnost navážit na místě).  

 
POPIS DISCIPLÍN  
Účastníci absolvují tyto disciplíny:  
 
 

Úsek číslo 1: 
První úsek začíná startem, kdy závodník sám stiskne startovní hříbek a až potom začíná 
pracovat s materiálem. 

 
Disciplína „vytvoření útočného vedení“  
- spočívá v připojení dvou hadic B 75 na přenosnou stříkačku a na proudnice B75.  

od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené PS, k ní na výstupy 

připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně na obě hadicová vedení připojí 

proudnice. Závodník provádí pouze připojení, materiál zůstává na místě.  

   
 Disciplína „Sbalení dvou hadic “:  
- spočívá ve smotání dvou hadic B 75 a jejich vložení do boxu. 

Závodník smotá dvě hadice B (jednoduše), položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť 

do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby žádnou částí nepřečnívaly přes 

půdorys boxu. Ženy motají jednu hadici B. 

Disciplína tunel 

- na značce před tunelem závodník uchopí kanystr 20litrů (muži) / 10litrů (ženy a dorost) a 

libovolným způsobem projde tunelem, oběhne kužel, vrací se opět tunelem a kanystr odloží na 

vyznačené místo. 



 

 

 

Disciplína „Hammer box“ 

- spočívá v provedení 80 (ženy a dorost 40) úderů palicí v hammer boxu (muži 40 nahoru, 40 dolů, 

ženy a dorost 20 nahoru, 20 dolů) 

 

Výstup na požární schodiště: 

- Závodník vystoupá po požárním schodišti do druhého podlaží, kde pomocí lana vytáhne závaží. 

Po odložení závaží na podlahu schodiště závodník pokračuje do cíle.  

Závodník ukončí první úsek svého pokusu protnutím časomíry (proběhne elektronickou 

závorou). 

 

Úsek číslo dva 

Druhý úsek bude závodník absolvovat bez IDP. Úsek začíná startem, kdy závodník sám 
stiskne startovní hříbek a až potom začíná pracovat s materiálem. 

 
Disciplína „Figurína“ 
- spočívá v uchopení figuríny (Raitekův úchop) a jejím přemístění na určenou vzdálenost ve 
vymezeném koridoru (ženy a dorost budou mít figurínu lehčí) 
 

Disciplína „Pneu“ 

- spočívá v převalování nákladní pneumatiky 3x tam a 3x zpět 
 
 

Disciplína „Bariéra 3 m“ 

spočívá v překonání bariéry 3 m, (ženy a dorostenky pomocí 1 dílu nastavovacího žebříku – 1. dílu)  

po 3 neúspěšných pokusech 3x obě nohy v druhém poli může závodník použít žebřík. Žebřík je 
umístěn na začátku úseku pro tento případ a závodník si pro něj může doběhnout.   
 
 seskoku na dopadovou matraci a doběhu do cíle. 

Po překonání poslední překážky ukončí sám závodník druhý úsek svého pokusu zastavením 

časomíry stiskem hříbku. 

 

 
 
Penalizace  
 
Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:  
- nedostavení se na předstartovní kontrolu 5 minut před stanoveným časem startu na prvním nebo 
druhém úseku,  

- neuposlechnutí pokynů rozhodčího,  

- nesplnění disciplíny dle pravidel,  



- odložení jakékoliv součásti výstroje na jednotlivých úsecích v průběhu plnění disciplíny, (mimo IDP 
na 4. úseku)  

- nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,  

- použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo jiné než předepsané věcné nebo 
technické prostředky,  

- ohrožení diváka, popř. jiného soutěžícího věcným nebo technickým prostředkem nebo nesportovní 
chování,  

- přečnívající hadice přes půdorys boxu,  
 
Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:  

- odložení palice nebo závaží mimo označený prostor,  

- úder jinou části než hlavou palici,  

- Pokud bude hadice přečnívat z úložného boxu, 

- Po ukončení pokusu palice zůstává vedle Hamer boxu. Palice musí být položena ne odhozena. 

 

Důvodem k postihu soutěžícího 30 trestnými vteřinami je:  

- Pokud závodník hadici smotá volně, nebo nedomotá větší část, než bude řečena na instruktáži,  

- Nehumánní odhození figuríny. 
 

 

 
Stanovení pořadí: 

 

- Pořadí jednotlivců v každé kategorii se stanoví na základě celkového dosaženého času - součtem 
dvou časů jednotlivých úseků soutěžícího včetně penalizací;  

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu či úpravu. 

 

 

 

 

 


