
Mladí hasiči a
Sbor dobrovolných hasičů Miletín

Vás srdečně zve
na

Miletínský šmodrch 
a Halové TFA 

13. ročník soutěže v uzlování a 2.ročník halového TFA,
který se koná za podpory města Miletín

sobota 18. února 2023 v nové sportovní hale  Hořice 
( Šalounova 2164, 508 01 Hořice,

Královéhradecký kraj, Česko)
Začátek soutěže: 
Do 9:00 prezentace
Od 9.30 soutěžní klání
Startovné: 
50 Kč/ závodník ( šmodrch )
50 Kč/ závodník ( TFA přípravka,mladší , starší )
100Kč / závodník (TFA  dorost)
Kategorie šmodrch : 
 mladší, starší žáci, dorost+
Kategorie TFA : 
přípravka , mladší , starší, dorost  
VYHODNOCENÍ ŠMODRCH :
Medaile si odveze 10 prvních závodníků v kategorii .První tři v 
kategorii si odváží pohár. Závodník, který si chce odvést pohár 
Absolutního vítěze musí dokázat trošku víc. K jeho nejlepšímu času se
přičte čas vázání uzlů po slepu. O tento pohár bude soutěžit 20 



závodníků s nejlepším časem bez rozdílu kategorie.  Putovní pohár si 
odveze ten kolektiv, který bude mít nejmenší součet časů nejlepších 
závodníků kolektivu v kategorii mladší, starší a dorost+. 
Soutěž v TFA bude mít samostatné vyhlášení výsledků
VYHODNOCENÍ TFA : 
nejlepší tři v kategorii  si odvezou medaile a poháry 
V kategorii dorost se časy započítávají do Ligy v TFA 
KráloveHradeckého kraje 
Pravidla Šmodrch : 
Každý závodník má dva pokusy do hodnocení se započítává čas lepšího
pokusu.

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY: 
Všechny uzle kromě zkracovačky se váží na uzlovém stojanu CTIF. 
Všechny uzlovačky jsou přehozeny přes stojan.
Na pokusy nastupují všichni závodníci daného družstva najednou bez 
rozdílu kategorie.
Na druhé pokusy družstvo nastupuje po ukončení prvních pokusů 
všech družstev. (dohoda je možná)

HODNOCENÍ: 
Jsou-li všechny uzly správně uvázány, je platný dosažený výsledný čas
závodníka. 
Je-li některý uzel uvázán špatně, je pokus neplatný.
Správnost uzlu posuzuje rozhodčí pouze pohledem. Není-li toto 
dostačující, pak vyzve samotného závodníka, aby ho přesvědčil (např. 
zatažením za konce lana) o správnosti uvázání uzlu.

POŘADÍ VÁZÁNÍ UZLŮ:
Zkracovačka     – vážeme libovolně, ale výsledný uvázaný uzel může ležet
na zemi
Lodní     na břevně stojanu CTIF , konce protichůdné →
Plochá spojka (přípravka může vázat na těle)



Tesařský -  Je funkční pokud jsou na něm alespoň dvě celé otočky. 
Soutěžící musí konec lana provléci smyčkou alespoň třikrát, protože 
první provlečení je hodnoceno jako ½ otáčky. 
Úvaz na proudnici- oka vytvořená na laně kolem spojení hadice a 
proudnice jsou těsně za oběma půlspojkami. U hadice se počítá jako 
správná vzdálenost max. po konec pevné části půlspojky, zasunuté do 
hadice (není vidět, lze pouze zjistit hmatem), u proudnice se počítá 
jako správná vzdálenost umístění mezi půlspojkou a uzávěrem 
proudnice ,na konci proudnice je kolem hubice stočena smyčka, která 
se váže pro udržení svislé polohy proudnice při jejím vytahování 
lanem. Nezáleží na tom, na kterou stranu je smyčka otočena. 
Posuzuje se správnost použití tohoto uzlu,tedy lano v sáčku u hubice 
proudnice.
Dle obrázku v propozicích Plamen musí být na půlspojkách liščí uzel !
Halové TFA PRAVIDLA :

Závodníci nastupují s přilbou, v pracovních rukavicích (u mladších možno 
tolerovat cyklorukavice), s opaskem a se zátěží na zádech -batoh. (přípravka
batůžek = imitace hasícího přístroje ,mladší 1x2l PET plná písku, starší2x2l PET, 
dorost dýchací přístroj ) . Můžete mít svoje batohyHlavně sportovní 
boty do haly, které nemalují na palubovku!!!!
dýchací přístroj , zátěže a batoh pro přípravku zajistí pořadatel 
DRÁHA PŘÍPRAVKA :
se závodníkem poběží doprovod !!
v první části spojí dvě hadice D následně proudnice D , které i se 
zapojenými hadicemi odtáhne za metu , dále  přiběhne figuríně 
( jedná se o velké plyšové zvíře ) , které jakýmkoliv způsobem 
odtáhne za metu a zpět na čáru na čáře uchopí , malý hasící přístroj ,
který odnese na vyznačené místo 10xkrát odeří gumovou paličkou do 
připravené desky a dobíhá do cíle 
Halové TFA pravidla :
závodník překoná žebříkovou stěnu dle požárních směrnic poté 
přenese kanystry se zátěží kolem mety zpět na čáru, proleze tunelem
a poběží k připraveným hadicím , které spojí ,zdolá následně 
přeskok ,za přeskokem přemístí figurínu kolem mety zpět na čáru 
dále smotá dvě hadice B ( mladší hadice C ) jednoduchým způsobem , 



nabouhá do hammerboxu ( mladší 15x úderů , starší 20x úderů , 
dorost 25xúderů ) a pokračuje do cíle 

PENALIZACE : 
za chybné provedení daného úkonu – diskvalifikace 

 Občerstvení zajištěno.
Předběžný počet dětí prosím nahlásit do 10. února 2023 počet dětí 
kvůli občerstvení!!!!
Jmenovité přihlášky posílejte nejdéle do 15. února 2023  na email 
haksimon005@seznam  .cz , 702804182    

PROSÍM O VČASNÉ  JMENOVITÉ NAHLÁŠENÍ
SOUTĚŽÍCÍCH

Dotazy na průběh soutěže  na telefonním čísle 702804182, nebo 
emailu Hak

mailto:haksimon005@seznam

