
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOŠŤÁLKOVICE 
zve na soutěž 

TFA MLADÉHO HASIČE 
která se bude konat v sobotu 25. 5. 2019  na hřišti v Hošťálkovicích 

Program soutěže: 7:45 – 8:45 prezentace a kontrola průkazek soutěžících  

                                 8:45 – 9:00 porada rozhodčích a vedoucích  

                                 9: 00 – zahájení soutěže 

Kategorie: mladší žáci - od 3 do 6 let - ( 2016, 2015,2014,2013 )  

mladší žáci – dívky – od 7 do 11 let - (2012,2011,2010,2009,2008 )  

mladší žáci – chlapci - od 7 do 11 let - (2012,2011,2010,2009,2008 )  

starší žáci – dívky - od 12 do 15 let – (2007,2006,2005,2004 )  

starší žáci – chlapci - od 12 do 15 let – (2007,2006,2005,2004 ) 

Disciplína: TFA MLADÉHO HASIČE     Doplňková soutěž: MOTÁNÍ HADICE NA ČAS 

Výstroj: dle pravidel hry PLAMEN - sportovní oděv (dlouhé nohavice, dlouhé rukávy), přilba, sportovní obuv         

Startovné: jednotlivec 10,- kč   

Zdravotník na místě.               Občerstvení zajištěno. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel. 

PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKŮ DO 15. 5. 2019   

na email skamenar2@seznam.cz 

nebo tel. číslech Radka Kamenárová 731 103 022 

                              Stanislav Kamenár 737 369 940 

Na soutěži budou pořizovány fotky a videa.                                                 

U NÁS BUDE KAŽDÝ ODMĚNĚN.                                                                                           GENERÁLNÍ PARTNER  



Propozice k soutěži TFA MLADÉHO HASIČE. 

Kategorie:  

mladší žáci - od 3 do 6 let - ( 2016, 2015,2014,2013 ) 

mladší žáci – dívky – od 7 do 11 let - (2012,2011,2010,2009,2008 ) 

mladší žáci – chlapci - od 7 do 11 let - (2012,2011,2010,2009,2008 ) 

starší žáci – dívky - od 12 do 15 let – (2007,2006,2005,2004 ) 

starší žáci – chlapci - od 12 do 15 let – (2007,2006,2005,2004 ) 

Výstroj: dle pravidel hry PLAMEN – sportovní oděv (dlouhé nohavice, dlouhé rukávy), přilba, 

               sportovní obuv, tretry jsou zakázané. 

Výzbroj: veškeré sportovní vybavení dodá pořadatel, 2ks 10m hadic C 52 mm a proudnice  

(mohou být i stuhy) mohou být vlastní. 

Provedení soutěže: 

mladší žáci – dívky i chlapci 7-11 let a starší žáci – dívky i chlapci 12-15 let 

1. úsek - zapojení a natažení hadic 

- závodník vyběhne ze startu s proudnicí v ruce k hydrantovému nadstavci, kde  

                 vedle něj stojí 2 ks 10m hadic C 52mm 

 - hadice jsou nachystány stejně jako při štafetě 4x60m 

   - závodník provede zapojení 2 ks 10m hadic C 52 mm, proudnice a hydrantového  

nadstavce (v libovolném pořadí) a natažení hadic s proudnicí za vyznačenou čáru 

2. úsek – překonání bariéry 

              - závodník překoná bariéru - chlapci o výšce 1,50m 

                                                               - děvčata a mladší kategorie příčné břevno s výplní o  

                                                                  výšce 0,70m 

3. úsek – přenesení hasicího přístroje 

              - závodník převezme hasicí přístroj z podložky a přenese ho k označenému místu    

                s podložkou, na kterou ho postaví (pokud PHP spadne, smí jej závodník postavit) 

4. úsek - žebřík CTIF 

 - závodník překová žebřík stejně jako při štafetě CTIF 

5. úsek - podlézání a přelézání 

 - závodník přeskočí nižší laťku, podleze vyšší laťku, opět přeskočí nižší laťku a  

                podleze vyšší laťku (kterou když shodí, smí zvednout a znovu přeskočit, nebo 

podlézt, jako při štafetěCTIF)  

6. úsek - tunel CTIF 

  - závodník překoná tunel 

7. úsek - kladina 

 - závodník před překonáním kladiny uchopí s podložky dva kanystry naplněné vodou 

 a poté překoná kladinu 



   - při vcházení a scházení kladiny se musí závodník dotknout každé příčle  

                 náběhového můstku a nesmí z něj seskakovat 

              - závodník po překonání kladiny odloží kanystry na vyznačené místo 

- kanystry se při odkládání nesmí odhazovat 

8. úsek – kulani bečky 

              - závodník kulanim přesune prázdnou bečku na vyznačené místo 

Pokus je ukončen po zmáčknutí červeného tlačítka v cíli. 

mladší žáci 3-6 let: 

1. úsek – zapojení a natažení hadic 

              - závodník vyběhne ze startu s proudnicí v ruce k hydrantovému nadstavci, kde   

                 vedle něj stojí 2 ks 10m hadic D 25mm 

              - hadice jsou nachystány stejně jako při štafetě 4x60m 

              - závodník provede zapojení 2 ks 10m hadic D 25mm, proudnice a hydrantového  

nadstavce (v libovolném pořadí) a natažení hadic s proudnicí za vyznačenou čáru 

2. úsek - podlézání a přelézání 

              - závodník přeskočí nižší laťku, podleze vyšší laťku, opět přeskočí nižší laťku a      

                podleze vyšší laťku (kterou když shodí, smí zvednout a znovu přeskočit, nebo  

                podlézt, jako při štafetě CTIF)  

3. úsek – figurína 

               -závodník převezme figurínu z označeného místa a přenese ji k dalšímu 

                 vyznačenému místu 

4. úsek – slalom s velkým plastovým hasičským autem 

               -závodník převezme z vyznačeného místa velképlastovéhasičské auto 

               - pomocí slalomu kolem kuželů dopraví hasičské auto na vyznačené místo 

5. úsek - tunel CTIF 

     - závodník překoná tunel 

6. úsek – lávka 

              - závodník před překonáním lávky uchopí s podložky dva kanystry a poté překoná  

                 lávku 

               - závodník po překonání lávky odloží kanystry na označené místo  

               - kanystry se při odkládání nesmí odhazovat 

7. úsek - kulani bečky 

              - závodník kulanim přesune prázdnou bečku na vyznačené místo 

Pokus je ukončen po zmáčknutí červeného tlačítka v cíli. 

 



 

 

 

Vedoucí, nebo jiný dospělý zástupce soutěžícího může doprovázet soutěžícího v kategorií 

mladších žáků na trati, povzbuzovat ho, ale nesmí žádným způsobem zasahovat do plnění 

disciplín. U kladiny a žebříku může soutěžícího jistit, pokud se však soutěžícího dotkne, nebo 

mu jinak pomůže, bude za to soutěžící penalizován. 

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

Za chybu se bude požadovat:- předčasné vyběhnutí 

- špatné zapojení hadic na hydrantový nadstavec 

- nenatažení hadic do požadované vzdálenosti – za vytyčenou  

  čáru 

- při nepřekonání bariéry 

- pokud spadne přenosný hasicí přístroj a závodník jej  

nepostaví 

-špatné překonání žebříku CTIF (viz. Štafeta CTIF) 

- při shození laťky, a jejích nespravení a opakování překážky  

(viz. Štafeta CTIF) 

- při neproběhnutí tunelem 

- při špatném sejití z náběhů u kladiny 

- při odhození kanystrů 

- při neodkuleni bečky na vyznačené místo 

Za vulgární a sprosté vyjadřování členů družstva, včetně vedoucích a za nesportovní chování 

nebude pokus hodnocen. 

Vyhodnocení soutěže: nejkratší dosažený čas se součtem trestných sekund v kategorii 

 - mladší žáci 3-6 let 

 - mladší žáci - dívky 7-11 let 

  - mladší žáci – chlapci 7 – 11 let 

  - starší žáci – dívky 12 – 15 let 

 - starší žáci – chlapci 12 – 15 let 

Vítězem se stává závodník, který dosáhne nejkratšího času při plnění závodu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny. Veškeré změny a další upřesnění budou konzultovány 

před zahájením soutěže na poradě vedoucích. 

Zdravotník na místě. 

Občerstvení zajištěno. 

 



Přihlášení závodníků do 15. 5. 2019 na email skamenar2@seznam.cz 

Případné dotazy budou zodpovězeny na výše uvedeném emailu, nebo na telefonních 

číslech: Radka Kamenárová 731 103 022 

              Stanislav Kamenár 737 369 940 

 

Nákres trati pro kategorie mladší žáci – dívky i chlapci 7-11 let a starší žáci - dívky i chlapci 

12-15 let. 

 

4. ÚSEK 
ŽEBŘÍK 

5. ÚSEK 
PŘELEZ 
PODLEZ 

5. ÚSEK 
PŘELEZ 
PODLEZ 

4. ÚSEK 
ŽEBŘÍK 

3. ÚSEK 
PŘENOS PHP 

6. ÚSEK 
TUNEL 

6. ÚSEK 
TUNEL 

3. ÚSEK 
PŘENOS PHP 

2. ÚSEK 
BARIÉRA 

7. ÚSEK 
KLADINA 

7. ÚSEK 
KLADINA 

2. ÚSEK 
BARIÉRA 

1. ÚSEK 
ZAPOJENÍ 

NATAŽENÍ HADIC 

8. ÚSEK 
KULANI 
BEČKY 

8. ÚSEK 
KULANI 
BEČKY 

1. ÚSEK 
ZAPOJENÍ 

NATAŽENÍ HADIC 

START 
1. DRÁHA 

CÍL 
1. DRÁHA 

CÍL 
2. DRÁHA 

START 
2. DRÁHA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nákres trati pro kategorie mladší žáci 3-6 let. 

4. ÚSEK 
SLALOM S VELKÝM PLASTOVÝM HASIČSKÝM 

AUTEM 

4. ÚSEK 
SLALOM S VELKÝM PLASTOVÝM HASIČSKÝM 

AUTEM 

3. ÚSEK 
FIGURINA 

5. ÚSEK 
TUNEL 

5. ÚSEK 
TUNEL 

3. ÚSEK 
FIGURINA 

2. ÚSEK 
PŘELEZ 
PODLEZ 

6. ÚSEK 
LÁVKA 

6. ÚSEK 
LÁVKA 

2. ÚSEK 
PŘELEZ 
PODLEZ 

1. ÚSEK 
ZAPOJENÍ 

NATAŽENÍ HADIC 

7. ÚSEK 
KULANI 
BEČKY 

 

7. ÚSEK 
KULANI 
BEČKY 

1. ÚSEK 
ZAPOJENÍ 

NATAŽENÍ HADIC 

START 
1. DRÁHA 

CÍL 
1. DRÁHA 

CÍL 
2. DRÁHA 

START 
2. DRÁHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Motání hadice na čas. 

Kategorie: mladší žáci 3-6 let 

                    mladší žáci 7-11 let 

                    starší žáci 12-15 let 

Disciplína bude probíhat společně s hlavní disciplínou TFA MLADÉHO HASIČE.  

Tato disciplína bude hodnocena samostatně. 

Mladší žáci 3-6 let budou motat 10m hadici D 25mm. 

Mladší žáci a starší žáci budou motat 10m hadici C 52mm. 

Technické prostředky pro tuto disciplínu zajistí pořadatel. 

 


