
Propozice k soutěži „TFA mladý hasič“ 

Kategorie: Soutěže se účastní jednotlivci a družstva (st. a ml. žáci) 

  

Výstroj: Dle pravidel hry PLAMEN. Sportovní oděv (dlouhé nohavice a rukávy), sportovní obuv, přilba. 

 

Výzbroj: Veškeré sportovní vybavení dodá pořadatel 

 

Provedení soutěže:  
1. úsek: rozmotaní, natažení hadice 10m ke značce a její smotaní (st. žáci hadici „B“, ml. 

žáci hadici „C“)   

2. úsek: tunel 

3. úsek: podlézání a přelézání latěk (závodník při zhození laťky, smí laťku zvednout a 

celou překážku opět absolvovat beztrestně), 

4. úsek: žebřík CTIF,  

5. úsek: lešení a na něm vytažení zátěže - ml. žáci ve výšce cca 0,5 m s náběhy z kladiny 

a zátěž 5l vody, st. žáci ve výšce cca 2 m s žebříky a zátěž 10l vody. (nesmí se 

seskakovat) 

6. úsek: doběh se zátěží (pneumatika) - zátěž se smí pouze táhnout za úvazek 

 

Vedoucí (nebo jiný dospělý zástupce soutěžícího) může doprovázet soutěžícího na trati, 

povzbuzovat ho, ale nesmí žádným způsobem zasahovat do plnění disciplin. U lešení může 

soutěžícího na nábězích (žebříku) jistit, pokud se však soutěžícího dotkne nebo mu jinak pomůže, 

bude za to soutěžící penalizován.  

 

 

 Hodnocení provedení soutěže:   
- Každá chyba bude ohodnocena 10 trestnými sekundami.  

- Za chybu se bude považovat: 

o předčasné vyběhnutí,  

o nenatažení hadice do požadované vzdálenosti,  

o špatně smotaná hadice (viz. štafeta dvojic, hadice nebudou mít žádné značky), 

o špatné přelezení žebříku CTIF (viz. štafeta CTIF), 

o při shození latěk a jejích nespravení a opakovaní překážky, 

o při seskočení z náběhu nebo žebříku u lešení,  

o nevytažení zátěže na lešení,  

o za vulgární a sprosté vyjadřovaní členů družstva, včetně vedoucích a za 

nesportovní chování.  

 

Vyhodnocení soutěže:   
- Kategorie   

o Jednotlivci: nejkratší dosažený čas se součtem trestných sekund,  

o Družstvo: součet čtyř časů (nejhorší se škrtne) a trestných sekund, 

- Vítězem se stává jednotlivec nebo družstvo, který dosáhne nejkratšího času při plnění 

závodu. 

 
 

Za SDH Dobroslavice vypracoval Jan Durlák  

Kontakt: 773 756 839, durlak.jan@seznam.cz 
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