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Sbor dobrovolných hasičů 
Vlašim 

 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
1. ročník soutěže 

 

Podblanický železný 
hasič junior 

 
v sobotu dne 21. září 2019 

ve Vlašimi, sportovní areál Na Lukách 
 

Zajištěno občerstvení, doprovodný program 
 

Těšíme se na Vaši účast 
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PROPOZICE 
 
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Vlašim 
 
Velitel soutěže: Jan Kolman (SDH Vlašim) 
 
Hlavní rozhodčí: Jakub Janda (SDH Libiš) 
 
Datum konání soutěže: 21. září 2019 
 
Místo konání: Sportovní areál Na Lukách ve Vlašimi (mapa zde) 
 
Prezentace družstev: od 08:00 do 08:30 h 
 
Nástup a začátek soutěže: 09:00 h 
 
Přihlášky směřujte na        zhjuniorligatfa@gmail.com 

(nejpozději do pondělí 2. září 2019) 
 
Startovné: 30,- Kč za závodníka, platí se na místě při prezenci 
 
Důležité: Vytiskněte si poslední stranu (11). Součástí přihlášky 
je souhlas zákonného zástupce s tím, že se dítě zúčastní 
soutěže TFA. Potvrzení předloží na místě při prezenci velitelé 
družstev. Bez podpisu nebude závodník puštěn ke startu !! 
 
 
 
 
 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.8989449&y=49.7115271&z=18
mailto:zhjuniorligatfa@gmail.com
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Železný hasič junior 
Toto soutěžní klání je pro všechny mladé hasiče, kteří mají chuťa odvahu vyzkoušet jeden 
z prestižních závodů na okruhu TFA. Závodit se bude dle pravidel této disciplíny s místními úpravami 
SDH. Soutěž je zaměřena na přípravu mladých hasiču pro budoucí spolupráci na úseku požární 
ochrany.Kdo ví třeba i členy VJSDH. 

          zhjuniorligatfa@gmail.com
 

Letos 

Železné SDH   

V každém závodě a kategorii se sečtou body dle sdh 

Hodnocení : 1.misto 4 body 

2.místo 3 body 

3.místo 2body 

4.-10.místo 1 bod 

Do soutěže se počítaji  závody ve Veltrusech, Minicích, Vlašimi a Libiše 

 

 

 

mailto:milaacs@seznam.cz
mailto:hasicivlasim@email.cz
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Výstroj, výzbroj závodníka: 

Ps II (kdo má není povinnost) 

Mikina ,triko dlouhý rukáv (dva dlouhé rukávy) 

Tepláky 

Sportovní boty (bez hrotu a špuntu) 

Helma vlastní  

Dýchací techniku dodá pořadatel dle rozdělení kategorii 

Provedeni disciplíny 

Guma: 
 Závodník odstartuje ze startu kde po určité vzdálenosti (dle možností pořádajícího SDH) budou na 
zemi rozestavěny gumy pro každou kategorii jiny počet. Pro kategorii Přípravek jsou gumy nahrazeny 
žebříkem. 

 Za překonání překážky se považuje prošlápnutí každé gumy (mezery mezi příčkami v žebříku), pak 
pokračuje k disciplíně.  

Neprošlápne-li mezeru a vrátí se na začátek disciplíny a následně splní všechny, je disciplína splněna. 

Neprošlápne-li mezeru a nevrátí se, tak za každé neprošlápnutí jsou uděleny trestné body. 

 Za neprošlápnutí gumy 5 trestných vteřin (max. 40-50 vteřin Dle kategorie) 

Materiál k provedení disciplíny 

kategorii přípravka: lanový žebřík, nastavovací žebřík,  

Mladší: 8 ks pneumatik   

Starší: 10ks pneumatik 

Přeskok přes překážku: 
Závodník přeskočí danou překážku velikost dle rozdělení kategorii. 

Přípravka: 70 cm může být nahrazena překážkou o velikosti 3 schodů  

Překážka 70 cm  

Překonání znamená přelezení, přeskočení překážky. 

Za nepřekonání se považuje nepřeskočení či nepřelezení překážky. 

Nepřekonání 20 trestných vteřin 

Materiál k provedení disciplíny  
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Oboustranné schodiště 

Bariéra 60-70 cm 

 

 

 

Motání hadic: 

Materiál k provedení disciplíny  

Úložný box ( bedna ) 

hadice D 3 m 

hadice C ( střívko ) 10 m  

hadice C 10 m 

hadice B 10 m 

označení místa odkud se motá hadice 

Podlez: 
Závodník překoná  libovolným způsobem připravený podlez 

Nepřekonání překážky 15 trestných vteřin  

Materiál k provedení disciplíny 

Konstrukce s plachtou cca 1 m výška a 2 m délka 
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Hamr box: 
Závodník uchopí obouruční kladivo/palici a v konstrukci hamr boxu provede podle věkové kategorie 
požadovaný počet úderů (střídavě nahoru a dolů). 

 Rozhodčí počítá údery a po splnění úkolu závodníka poklepe na rameno. 

 Po ukončení pokusu kladiva/palice zůstává v konstrukci hamr boxu. 

Věková kategorie 3-5 let   3x spodní deska 

Věková kategorie 6-8 let   6x spodní a vrchní deska 1 úder 

Věková kategorie 9-11 let 15x spodní a vrchní deska 1 úder  

Věková kategorie 12-15 let 15x spodní a vrchní deska 1 úder 

Materiál k provedení disciplíny 

Lávka: 
Před lávkou závodník sebere připravenou proudnici, přeběhne 4 m dlouhou 0,8 m vysokou lávku. 
Závodník zapojí hadici do rozdělovače. 
 Poté zapojí proudnici do hadice, což je povoleno i za běhu. Natáhne hadici tak, aby proudnice po 
natažení hadice byla umístěna za vyznačenou čáru. 
Tam proudnici odloží ne odhodí. 
 
Spadle-li závodník či proudnice, musí se vrátit na začátek lávky, aby byla disciplína splněna. 
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Materiál k provedení disciplíny 

Lávka s náběhovými můstky  

Proudnice C (přípravka D) 

Hadice C (přípravka D) délka 10 m 

Rozdělovač  

Kanystry: 
Přenesení kanystrů s vodou na vzdálenost 10 m položení do vyznačeného čtverce. 

Vzdálenost 10 m nebo 2x5 metrů 

Věková kategorie 3-5 let  2x3 litrový kanystr naplněný 1 litrem vody váha 2kg  nebo hadice C 
(střívko) v nosiči 

Věková kategorie 6-8 let  2x5 litrový kanystr naplněný 3 litry vody váha 6 kg    

Věková kategorie 9-11 let 2x 5 litrový kanystr naplněný 5 litry vody váha 10 kg 

Věková kategorie 12-15 let 2x5 litrový kanystr naplněný 5 litry vody váha 10 kg 

Přesahuje-li jeden či oba kanystry z vyznačeného čtverce – 10 trestných vteřin 
 
Materiál k provedení disciplíny 

Kanystry 2x 3 litrový 
Hadice v nosiči  
2x 5 litrový kanystr 
3x čtvercová podložka na vyznačení odkládacího prostoru 

Záchrana figuríny: 
Závodník musí přemístit figurínu zraněného člověka na vzdálenost 10 m (2x5 m) 

Závodník uchopí figurínu oběma rukama pod pažemi figuríny, tak aby byly viditelné ruce závodníka na 
hrudi figuríny . 

Není dovoleno přemísťovat figurínu tahem za oděv, hlavu nebo končetiny, stejně tak není dovolen 
transport figuríny na zádech soutěžícího. 

Výjimka pro přípravku – závodníci z přípravky budou přemisťovat plyšového medvěda, kterého mohou 
nést v náručí a běží popředu. 

jakýkoliv jiný než povolený způsob úchopu figuríny  30 trestných vteřin 
špatné odložení nedotažení za odkládací čáru 10 trestných vteřin 
 

Materiál k provedení disciplíny 

Plyšový medvěd  

Figurínu cca 5 kg, 10 kg ,15 kg 
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Výběh schodů: 

Zapojení a roztaženi: Alternativa za lávku 
 Závodník doběhne k ps12 (hydrantu, rozdělovači) kde napojí hadici C  na ps12 a proudnici na hadici a 
roztáhne na danou vzdálenost dle rozdělení kategorií . 

3-5 let Déčková hadice i proudnice vzdálenost 9,5 m 

6-8 let Hadice C s proudnici vzdálenost 20 m 

9-11 let Hadice C s proudnicí  vzdálenost 20 m 

12-15 let hadice B s proudnicí vzdálenost 20 m 

Materiál k provedení disciplíny 

Ps12 (hydrant, rozdělovač) 

Hadice D 10m,hadice C 20 m 

Proudnice D, C 

 

Bonusová disciplína: 
 není povinná pro všechny závodníky ale pro ty co si budou chtít vylepšit svůj zaběhlý čas na trati 
každé pořádající SDH si vymysli svojí. 

Musí byt udělána tak aby si závodník mohl maximálně snížit čas o 10 vteřin 

Platí pro všechny kategorie 
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