TFA DUBNO
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Dne 16. 6. 2017 se koná již 8. ročník soutěže TFA mladého hasiče a 4. ročník Středoškolského
mistrovství České republiky v disciplínách TFA. Tato soutěž se jako každý rok odehrává v areálu
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno, sousedící s městem Příbram. Soutěží se
hned v několika kategoriích, konkrétně:





Mladí hasiči ve věku od 12 do 14 let
Dorostenci ve věku od 15 do 19 let
Muži ve věku od 20 do 40 let
Ženy ve věku od 15 do 40 let

Pro kategorii mladých hasičů a žen je dráha upravena na lehčí variantu, například místo figuríny tahají
pytle s pískem nebo mají na startu menší hadice.
DRÁHA
Dráha je postavena tak, aby každého soutěžícího pořádně proškolila nejen po fyzické stránce, ale
samozřejmě i psychicky. Je to náročná trať plná překážek, která si vyzkouší každého ze zúčastněných
závodníků. V kategorii můžu a dorostenců je dráha sestavena takto: na startu je třeba roztáhnout 2x
2 hadice B, přičemž každá hadice měří 20m a je třeba umístit půlspojky za čáru, poté následuje
hammer box, kde je třeba vykonat 2x20 úderů 8.5kg těžkou palicí. Další překážkou je dvoumetrová
bariéra, na jejíž překonání má soutěžící pouze tři pokusy, poté je diskvalifikován. Následují dva
kanystry o objemu 20l, se kterými musí závodník oběhnout kužel a vrátit je zpět na vytyčené místo.
Předposlední překážkou je přenos figuríny o váze 80kg, následuje výběh do třetího patra, kde
závodník ukončí svůj běh a zastaví časomíru pomocí tlačítka. Pak už jen zbývá odpočívat a doplňovat
tekutiny.
Pro kategorii mladých hasičů a žen následuje úprava tratě. První na startu je opět roztažení hadic, 2x
2 hadice C, poté hammer box 2x10 úderů palicí o hmotnosti 5kg, dále 1,5m bariéra, přenesení
kanystrů 2x10l, přenesení břemene 15kg a jako poslední překážka opět výstup do třetího patra a
ukončení běhu tlačítkem.
ORGANIZACE
Co se organizace týká, má ji na starost učitelský sbor. Žáci školy pomáhají při tvoření dráhy,
přípravách na samotný závod i během soutěže. Na každém stanovišti je daný kantor, kterému jsou
nápomocni studenti školy. Pomáhají vracet např. odnošené kanystry nebo vracejí figurínu na původní
místo. Každý rok soutěž proběhla, samozřejmě se neobešla bez menších zádrhelů, hladce, a i když
minulý rok nepřálo počasí před ani během soutěže, nikoho ze školy to neodradilo a TFA Mladého
hasiče Dubno se konalo. I když bylo vždy velké horko a slunce pražilo o sto šest, loňský rok
charakterizoval závod s časem a nespočet přenesených kýblů s vodou po vydatném dešti a bouřce.
Velké díky patří studentům, kteří i přes nepříznivé počasí zajistili dráhu tak, aby byla v den konání
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soutěže v pořádku a nic se nemuselo rušit. Dále bych chtěl samozřejmě poděkovat učitelskému
sboru, jenž tvoří základní desku soutěže.
HISTORIE
Teď něco málo z historie. Myšlenka vzniku zmíněné soutěže na Střední odborné škole a Středním
odborném učilišti byla v roce 2010. Nápadu a realizace se ujali žáci čtvrtého ročníku za podpory
ředitele školy a pedagogů. Další rok se břemene ujal Jakub Kocanda, šestnáctiletý student, který
nastoupil do prvního ročníku oboru Požární ochrana – Strojník požární techniky. Díky Jakubovi byly
kategorie soutěžících rozšířeny o mladé hasiče a o ženy. Během čtyřletého studia na naší škole dovedl
soutěž na vyšší úroveň a zvýšil i její prestiž. A i přes to, že je již absolventem této školy, žije a pracuje
ve Velké Británii, stále se zapojuje do organizace soutěže a dále se o ni zajímá. Letošní rok se účastnil
jako čestný host. Dalším faktorem o zviditelnění TFA bylo navázání spolupráce se Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska a za výrazné podpory ze strany Ing. Moniky Němečkové. Těmto dvěma
osobám patří velké díky! Soutěž si již prošla mnoha změnami. Prvního ročníku se zúčastnilo pouze
dvacet závodníků a jednalo se pouze o studenty školy. Další rok se počet zvýšil na padesát a tak to šlo
dále, až se počet závodníků zastavil na stovce. Každý rok jsou přihlášky omezeny na sto závodníků. Po
spuštění registrace soutěžících bývá během chvíle plný stav, a nebylo tomu jinak i letos. V tomto roce
bylo zaregistrováno celkem 105 závodníků různých kategorií. Závodníků je opravdu dost, jezdí k nám
z různých koutů republiky a my jsme rádi.

Jak jsem již zmínil, doufám, že v dalších letech proběhne soutěž bez komplikací a počasí bude přát
nám všem, abychom si mohli užít další ročník soutěže bez problémů a hlavně s radostí a úsměvem na
tváři.

Patrik Maliňák, 3.PT

HLAVNÍMI PARTNERY A SPONZORY SOUTĚŽĚ JSOU:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (www.dh.cz), Městys Jince (www.jince.cz)
DALŠÍMI PARTNERY JSOU:
JVPO Výzbrojna požární ochrany (www.jvpo.cz), Mubea (www.mubea.com), Auto – Poly
(www.auto-poly.cz), Hollandia Karlovy Vary (www.hollandia.cz), Středočeský kraj
(www.kr-stredocesky.cz) a město Příbram (www.pribram.eu).
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