
SDH Miletín a město Miletín Vás srdečně zve na 2.ročník pohárové soutěže 

v disciplínách TFA          MILETÍNSKÁ TROSKA, která je zároveň 

prvním kolem Královehradecké TFA ligy 2022

Kde?    V Miletíně na náměstí a okolí

Kdy?     V pátek 15.4.2022

Čas?      Prezentace do 8.30 hodin

Kategorie?      Dorostenky 15-18

                             Dorostenci 15-18

                             Ženy -  elita

- dobračky

                             Muži- do 35let

                                       -nad 35 let

                                      -profíci 

                           Po vyhodnocení jednotlivců Smíšené tříčlenné družstvo (vždy 1–
2 ženy + muž, nebo obráceně, družstvo může doplnit 1 dorostenectvo, ale 
v zásahovém vybavení) 

                                       -

Startovné:     Muži, ženy 200Kč, dorostenectvo 150Kč, družstvo 300Kč, pokud 
se bude skládat z již startujících jednotlivců tak 150Kč

Překážky:  hamer box, 3m bariéra (možnost použití žebříku), tunel CTIF, 
vytažení závaží, přenos kanystrů, roztažení hadicového vedení, převracení 
pneumatiky, figurína, smotání hadic, výstup do věže po výsuvném žebříku. DP 
jednotný Saturn.

Celková délka dráhy 450- 550m.(o 100m delší než vloni).



Rozprava k trati proběhne mezi koncem prezentace a zahájením soutěže. Kdo 
přijede včas, očuchá si trať individuálně.

Hodnocení: o umístění rozhoduje čas na trati, s tím, že závodníci, které porazí 
figurína nebo pneumatika, se nemohou umístit před závodníkem, který nad 
figurínou a pneumatikou zvítězil, byť by měli sebelepší čas.

Povrch dráhy: štěrk, zámkovka, železo, parkety, koberec, tráva, kámen, asfalt a 
lino.

Časomíra:  růčofůčo  (elektronika zatím v řešení).

Výstroj:   muži a ženy elita třívrstvý zásahový oblek, zásahová přilba, zásahová 
obuv, rukavice, opasek s karabinou, ( asi bude k půjčení). 

                 ostatní :  pracovní stejnokroj, pevná sportovní obuv -  ne tretry, 
sportovní přilba, rukavice, opasek s karabinou.            

Pořadatelé si vyhrazují právo změnit nebo doplnit dráhu.                       

Občerstvení zajištěno.   

Možnost ubytování.  

Podrobný popis trati                   

Popis a provedení dráhy Miletínská Troska 2022

Popis: tunel CTIF, hamer box, bariéra 3m, vyzbrojení DP, vytažení 
závaží, přenos kanystrů, roztažení hadicového vedení, svinutí hadic, 
transport figuríny, výstup na věž. Muži a dorci cca 700m, ženy a dorky
cca 550m.

Provedení: závodník, závodnice startuje bez DP, běží k CTIF tunelu, bere hadici 
v kotouči,( muži, ženy a dorci hadice B a dorky C) kterou transportuje tunelem, 
poté vrátí hadici na výchozí místo, to již bez prolezení tunelem. Hadice se nesmí
tunelem prohodit. Pokračuje k hamer boxu, kde palicí provede (muži 2x40, 
ženy a dorci 2x20  a dorostenky 2x15) úderů palicí, po skončení úseku zůstává 
palice uvnitř hamer boxu, jinak rozhodčí závodníka vrací zpět k napravení 
chyby, následuje úsek 3m bariéry, muži a dorostenci ji zdolávají pomocí lana, 



v případě neúspěchu si dobíhají pro žebřík( až po 3 pokusu, kdy se obě nohy 
dostanou na úroveň 1/3 bariéry) a zdolávají bariéru s jeho pomocí, ženy a dorky
mají žebřík přiložen k bariéře před dalším úsekem se závodníci s pomocí 
rozhodčího nebo svého průvodce vyzbrojí DP běží s 2 hadicemi( muži 2B, ženy, 
dorci 2C a dorky 2C 10m) v kotouči po schodech na podestu a vytahují závaží 
v podobě hadic  ( muži 2B, ženy a dorci 1B a dorky 1C) na tomto úseku jsou 
povinné rukavice!, probíhají divadlem, odloží hadice, přemístí kanystry (muži 
2x20l, ženy a dorci 2x10l a dorky 2x5l),, ženy před školou připojí a roztáhnou 
dopravní vedení  (muži, ženy a dorci 2x2B, dorky 2x2C), v dalším úseku přes 
spojku svinou hadice a ty odloží do boxu (muži, ženy a dorci 2B, dorky 2C), 
hadice se do boxu nešlapají a hadice nesmí přesahovat žádný obrys boxu, 
v parčíku před kostelem transportují figurinu, s pomocí partnera nebo 
rozhodčího odloží DP, posledním úsekem je výstup do věže pomocí 12m 
výsuvného žebříku, kde je závodník jištěn.  

Muži proběhnou okolo školy, přes školní hřiště a plot do zámeckého parku a 
plní zbývající úkoly. Po celé trati závodníka doprovázejí časoměřiči, kteří 
fungují i jako rozhodčí úseků. Takže doporučuji rozhodčí poslouchat!!!

Hodnocení: o umístění závodníka rozhoduje čas dosažený na trati. V případě, že
závodník nezdolá některý úsek, zařazuje se vždy až za závodníky, kteří zdolali 
veškeré úseky v plné míře.  Zpět k figuríně. Úsek transportu figuríny bude 
rozdělen na 4 díly. A podle toho bude závodník hodnocen. 

K výstupu dorek na věž, pokud se nám nebo vám podaří sehnat takové opasky, 
které z našich květinek během trasy nespadne, tak provedou výstup též po 
žebříku, pokud ne, tak na věž vystoupají po kamenných točitých schodech.

POZOR!!!  Soutěž probíhá za plného provozu.  Takže buďto jste hasiči 
záchranáři nebo se stáváte buldozery a zůstávají po vás zašlapané děti a 
převrácená auta.

Tříčlenné hlídky si vymyšlené bejkárny dozvědí až po
přihlášení.

  Není důležité zvítězit, ale přežít!



Přihlášky do 10.4.22 !          Kapacita účastníků 50osob!
Přihlášky do 10.4.22  na 
http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/99   kontakt: 
masvobodova@email.cz

Podrobný popis průběhu tratě po Tvém přihlášení.

Závody se konají v rámci oslav 140. 
výročí založení SDH Miletín.

                 Za podpory:

http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/99

