
 

PROPOZICE 

soutěže TFA mladých hasičů 
  

konané 

v neděli 16. srpna 2020 

areál SŠ Polytechnické, Jahodová 54, Brno-Tuřany 

 

Soutěž vychází z Pravidel soutěže v disciplínách TFA, Směrnice hry 

Plamen a Směrnice hasičských sportovních soutěží  

s úpravami popsanými v Pravidlech TFA MH  

 

 

Soutěž se uskuteční za podpory Jihomoravského kraje a SH ČMS 

 



Pořadatel:   SH ČMS – KSH Jihomoravského kraje 

Termín:    neděle  16. 8. 2020 

Místo:     areál SŠ Polytechnické, Jahodová 493/54, Brno-Tuřany 

    GPS: 49.1550119N, 16.6574594E 

 

Časový harmonogram: 8:00 - 8:50 hod. prezence 

    8:50 hod.  porada rozhodčích  

9:00 hod.  instruktáž závodníků na trati 

    09:30 hod.  slavnostní nástup 

    09:40 hod.  start prvního závodníka 

vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže bude dle 

časového sledu soutěže 

 

Kategorie: Jednotlivci: A  dívky 10 – 12 let (rok nar. 2010 – 2008) 

    B  chlapci 10 – 12 let (rok nar. 2010 – 2008) 

    C  dívky 13 – 15 let (rok nar. 2007 – 2005) 

    D  chlapci 13 – 15 let (rok nar. 2007 – 2005) 

 

Hlavní štáb soutěže:  Velitel soutěže:  Lukáš Bimka 

    Hlavní rozhodčí:  Ing. Tomáš Letocha 

    Vedoucí sčít. komise:  Mgr. Jana Trojancová 

    Prezence:   Dagmar Skořepová 

 

Pravidla soutěže: Soutěž se uskuteční dle Pravidel TFA MH (viz příloha). 

 

 



Přihlášky: Je nutné se do 14. 8. 2020 elektronicky přihlásit na adrese:  

 https://forms.gle/PyqDn1rpojCCzNzZ7 

 Při prezenci je nutné odevzdat originál řádně vyplněné přihlášky 

s podpisy - viz vzor přihlášky v Pravidlech TFA MH a předložit 

členský průkaz závodníka. 

Podmínky účasti: Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci s řádně podanou 

přihláškou. Soutěže se zúčastní max. 100 soutěžících. 

Technické prostředky: Osobní výstroj si zajistí každý závodník sám, technické 

prostředky potřebné k provedení disciplín zajistí pořadatel. 

Vybavení soutěžících: Shodné se Směrnicemi hry Plamen (dres + opasek + přilba + 

sportovní obuv), jsou zakázány tretry a kopačky 

 + závodníci budou vybaveny „dýchacím přístrojem“. Imitace 

dýchacího přístroje dodá pořadatel (sportovní batoh + zátěž 2l 

PET láhev naplněna vodou). 

Start: Příprava – závodník bude v předepsané výstroji připraven min. 

2 minuty před svým startem v prostoru startu, zde bude 

vybaven „dýchacím přístrojem“. 

Cíl: Za cílovým prostorem je vyčleněno místo pro odpočinek, kde 

bude soutěžící odstrojen a obdrží vodu. Soutěžící smí opustit 

tento prostor až na pokyn zdravotníka. 

Hodnocení: Vyhodnocení jednotlivců proběhne v každé kategorii dle 

výsledných časů, vyhrává závodník s nejnižším časem. Výsledný 

čas se skládá s dosaženého času závodníka na trati + trestné 

sekundy z jednotlivých úseků trati. 

Ocenění: Prvních pět soutěžících z každé kategorie obdrží cenu. 

Parkování: Parkování vozidel rozhodčích, organizačních pracovníků, 

soutěžících a ostatních účastníků soutěže bude umožněno 

v areálu školy. 

 

 

 

 

https://forms.gle/PyqDn1rpojCCzNzZ7


Příjezd: 

 

 

místo soutěže 

místo soutěže 


