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Memoriál Zdeňka Kubáleho 

IX. ročník soutěže Železný hasič Běleč 

a 

IV. ročník soutěže O pohár starosty Krajského sdružení SH ČMS 

Jihočeského kraje v disciplínách TFA 
 

pod záštitou senátora a starosty města Mladá Vožice  
Mgr. Jaroslava Větrovského 

 
 

 

1. Všeobecná ustanovení 

Pořadatel:   SDH Běleč 

Datum a místo konání: 25. 7. 2020, Běleč u Mladé Vožice – zřícenina hradu Šelmberk 

Startovné:    200,- Kč 

Kategorie:   kategorie muži MASTERS - závodníci bez rozdílů věkových kategorií  

                                                     v soutěž Železný hasič Běleč  a účastníci  soutěže O pohár starosty  

Krajského sdružení SH ČMS Jihočeského kraje;    

kategorie muži - závodníci startující pouze v soutěži Železný  

hasič Běleč 

kategorie ženy - závodnice startující pouze v soutěži Železný  

hasič Běleč 

 

 

Velitel soutěže:       Marcel FIALA 

Hlavní rozhodčí:                   Bc. Martin ŠKULINA     

Vedoucí organizační a technické skupiny:    Pavel KREJČÍ     

Hlasatel:        Stanislav Šmejkal  

Zdravotní služba        

Elektronická časomíra        

Sčítací komise:    Martina Krejčová, Zlata Břendová     
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2. Časový harmonogram 

10.00 – 10.50 presence soutěžících 
11.00  hodin slavnostní nástup účastníků soutěže     
11.15  hodin seznámení soutěžících s tratí 
11.30  hodin zahájení soutěže – první pokus 
16.00  hodin ukončení soutěže vyhodnocení výsledků nebo ½ hod. po skončení posledního závodníka 
3. Podání přihlášek a odvolání účasti 

Přihlášky:                      do 25. 7. 2020 na e-mail: tfa.belec@seznam.cz 

Startovné:                      hradí se při prezentaci závodníka 

Odstoupení ze soutěže:     do 25. 7. 2020 na e-mail: tfa.belec@seznam.cz  

                                                nebo na tel.: 774 851 808 

Startovní pořadí bude určeno pořadatelem.   

Trať je postavena pro jednoho závodníka.  1 až 4 úsek soutěže bude probíhat plynule.  

Na splnění pokusu je stanoven časový limit 12 minut. 

 

4. Technická ustanovení 

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS 

dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 

schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel TFA“, upravené těmito propozicemi soutěže. 

Výsledky soutěže Železný hasič Běleč 2020 se budou započítávat do soutěže O pohár starosty  

Krajského sdružení SH ČMS Jihočeského kraje, dle podmínek této soutěže vyhlášené KSH JčK pro rok 2020. 

 

5. Vybavení soutěžícího 

Kategorie muži MASTERS 

- triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev,   

  zásahová přilba pro hasiče, zásahové nebo pracovní rukavice, zásahová obuv; 

- izolační vzduchový dýchací přístroj bez plicní automatiky (dodá pořadatel) 

 

Kategorie muži  

- triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, pracovní oblek PS 2, zásahová přilba pro hasiče                                          

nebo sportovní přilba,  

  zásahové nebo pracovní rukavice, sportovní obuv; 

- izolační vzduchový dýchací přístroj bez plicní automatiky (dodá pořadatel) 

 

Kategorie ženy 

- triko s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, sportovní helma, zásahové nebo pracovní  

  rukavice, sportovní obuv; 

- izolační vzduchový dýchací přístroj bez plicní automatiky (dodá pořadatel) 

 

6. Popis trati 

Kategorie muži  

Po startu závodník uchopí 2 nezavodněná hadicová vedení vč. proudnic a roztáhne je na vzdálenost 60 m, 

kde odloží proudnice na vyznačenou metu. Poté smotá 2 hadice B na jednoduchý způsob a hadice uloží do 

připraveného boxu. Následuje 80 úderů do hammerboxu (střídavě 40 úderů dolu a 40 úderů nahoru). Dále 
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uchopí 1 ks 20 kg závaží a přenese je tunelem na otočnou značku ve vzdálenosti 5 m za ukončením tunelu, 

vrátí se závažím tunelem zpět. Po odložení závaží závodník přeskočí bariéru (kategorie muži MASTERS – 

bariéra 2 m, kategorie muži – bariéra 1,5 m). Za bariérou soutěžící uchopí figurínu Raitekovým úchopem a 

odtáhne jí na vzdálenost 20 m, kde se otočí kolem kužele a překoná stejnou vzdálenost zpět, figurínu 

odloží. Následuje výstup na věž, niveleta 22.5 m, kde závodník ukončí svůj pokus stisknutím tlačítka. 

Kategorie ženy 

Po startu závodnice uchopí 2 nezavodněná hadicová vedení vč. proudnic a roztáhne je na vzdálenost 40 m, 

kde odloží proudnice na vyznačenou metu. Poté smotá 2 hadice B na jednoduchý způsob a hadice uloží do 

připraveného boxu. Následuje 40 úderů do hammerboxu (střídavě 20 úderů dolu a 20 úderů nahoru). Dále 

uchopí 1 ks 10 kg závaží a přenese je tunelem na metu ve vzdálenosti 5 m za ukončením tunelu, vrátí se 

závažím tunelem zpět. Po odložení závaží závodnice přeskočí 0,8 m překážku Za překážkou soutěžící uchopí 

2 kusy zátěže a odnese jí na vzdálenost 20 m, kde se otočí kolem kužele a překoná stejnou vzdálenost zpět. 

Následuje výstup na věž, niveleta 22,5 m, kde závodnice ukončí svůj pokus stisknutím tlačítka. 

 

7. Start 

Soutěžící se dostaví na start minimálně 5 min. před startem, kde mu pořadatel zkontroluje oblek. Takto 

připraven ke startu musí být soutěžící minimálně 30 sekund před startem. 

Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou část výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, 

s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice. 

 

8. Doprovod na trati 

Závodníka může na trati po celou dobu závodu doprovázet pouze jedna osoba určená pořadatelem, která 

nebude nijak zasahovat do výkonu závodníka. 

 

9. Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.: 

- nedotažení hadic na metu, odhození proudnic; 

- neuložení smotaných hadic do boxu; 

- nedodržení počtu úderů kladivem; 

-prohazováním závaží v tunelu; 

- nepřekonání bariéry nebo použití nedovolené pomůcky; 

- transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy,  

   hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu, apod.), nešetrné upuštění figuríny (je-li figurína  

   upuštěna a její hlava je v té chvíli výše, než jsou kolena soutěžícího); 

- rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje; 

- neuposlechnutí pokynů rozhodčího; 

- nedodržení trasy; 

- zásah další osoby, apod.; 

-nesportovní chování.; 

 

10. Různé 

Měření času bude elektronicky i ručně stopkami.  

Při technické závadě na materiálu má závodník právo na náhradní pokus po doběhnutí posledního 

závodníka.  
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Kauce při podání protestu je stanovena na 500 Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena, 

v opačném případě propadá pořadateli.  

Pořadatel si vyhrazuje právo změn. 

 

 

 


