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„Boj o přežití 2018“ 
o pohár starosty města Zbýšova 

1. ročník netradiční místní soutěže jednotlivců - modifikace disciplíny TFA 
 

 

PROPOZICE MÍSTNÍ SOUTĚŽE 
 

 

Pořadatel: SDH Zbýšov u Brna – SH ČMS 

Datum:  9. 6. 2018 

Místo konání: Zbýšov (BO), areál stadionu Baník Zbýšov, u tenisových kurtů – příloha č. 2 

  GPS: 49.1594133N, 16.3415892E 

 

Harmonogram: 8:30  -  9:00  - prezence závodníků 

  9:00   - nástup soutěžících 

  9:15   - seznámení s tratí 

  9:30   - start prvního závodníka 

  Ukončení závodů do 30-ti minut po doběhu posledního závodníka. 

 

Soutěžící:  Zdravotně a fyzicky způsobilí příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZSp,  

    členové jednotek SDH obcí a členové hasičských sborů (SDH, MHJ, aj.) 

  

Kategorie:  Jsou stanoveny následující tři kategorie závodníků 

Muži 18 až 35 let (včetně),  Muži >35 let,   Ženy >18 let,  

 

  Pořadí závodníků na startu určuje jejich zápis při prezenci v den závodu! 

  Nebude-li v kategorii minimální počet 3 závodníků, bude kategorie zrušena a přesunuta  

                          do jiné kategorie. 

 

Startovné: 150 Kč (v ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro každého závodníka – jídlo a pití) 

  Startovné se hradí na místě při prezenci. 

 

Přihlášky: Počet soutěžících omezen na 40 účastníků! 

Přednost mají soutěžící, kteří provedli registraci dopředu! V den konání nezaručí pořadatel 

volná místa v soutěži.  

Přihlášky zasílejte předem na emailovou adresu: SDHZbysov@seznam.cz, a to 

nejpozději do 1. 6. 2018!  

  K zaslání přihlášky využijte vzor uvedený v těchto propozicích – příloha č. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr2urK9traAhXD0aQKHRxlBawQjRx6BAgAEAU&url=http://mestozbysov.cz/instituce-a-spolky/sbor-dobrovolnych-hasicu/&psig=AOvVaw02UTZCz6Pmtf9uxmRgPcQK&ust=1524934698022250
mailto:SDHZbysov@seznam.cz


               SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZBÝŠOV 

                 IČ: 65264886 

                 Masarykova 248 

                 664 11 Zbýšov  

Stránka 2 z 8 
 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
 

 Soutěž není pojištěna a soutěžící startuje na vlastní nebezpečí, musí být zdravotně způsobilý a 

nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových/omamných látek. Každý závodník podepíše při 

prezenci čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, souhlas se zpracováním a uchováním osobních 

údajů, a prohlášení o účasti v soutěži na vlastní nebezpečí. 

 Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli soutěžící, příp. přihlašující organizace! 

 Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje! 

 

 Soutěž se koná za každého počasí. 

 

 Přihlášením do soutěže udělujete pořadateli akce souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

uspořádání a propagace této soutěže! 

 

 

 

POVINNÁ VÝBAVA SOUTĚŽÍCÍCH: 
 

Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (mimo IDP a polohovacího opasku – dodá pořadatel).  

Za funkčnost, resp. za stav technických prostředků, správnost jejich používání, provádění pravidelných 

kontrol a úkonů podle platné legislativy, odpovídá závodník příp. přihlašující organizace.  
 

 

a) Kategorie muži 18-35 let (včetně), muži >35 let,  
 

 Zásahová obuv 

 Tričko s krátkým, nebo dlouhým rukávem 

 Zásahový oblek (kabát + kalhoty) minimálně třívrstvý, vč. všech součástí a odnímatelných 

vrstev! 

 Zásahové rukavice (příp. rukavice pro technické zásahy) 

 Zásahová přilba vč. všech součástí a zátylníku (příp. Holandský límec) 

 Opasek polohovací (dodá pořadatel) 

 IDP Saturn S7 - pouze jako zátěž, bez masky (dodá pořadatel) 
 

 

b) Kategorie ženy 
 

 Zásahová obuv 

 Tričko s krátkým, nebo dlouhým rukávem 

 Zásahový oblek (kabát + kalhoty) minimálně třívrstvý, vč. všech součástí a odnímatelných vrstev! 

 Zásahové rukavice (příp. rukavice pro technické zásahy) 

 Zásahová přilba vč. všech součástí a zátylníku (příp. Holandský límec) 

 Opasek polohovací (dodá pořadatel) 

 IDP Saturn S5 - pouze jako zátěž, bez masky (dodá pořadatel) 

 

Při teplotě nad 27°C může být pořadatelem soutěže rozhodnuto o užití kalhot PSII namísto zásahových 

kalhot.  
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POPIS SOUTĚŽE A TRATĚ:  

Soutěž je pojata jako modifikace disciplíny TFA (simulace zásahové činnosti v ochranném (zásahovém)  

oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje bez masky – pouze jako zátěž).  

Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat vždy po doběhu předchozího  

soutěžícího.  

 

Soutěž bude provedena s tímto upřesněním: 

 

Cílem jednotlivce je splnit všechny za sebou jdoucí disciplíny, předepsaným způsobem, v předepsaném 

pořadí a v co nejkratším čase. Pro hodnocení se užije dosažený čas. Soutěžící smí na trati využít svého 

vodiče (druhé osoby), ten mu však nesmí v žádném případě fyzicky napomáhat, pokud dojde k napomáhání, 

bude soutěžící diskvalifikován! 

 

Případný protest z důvodu poškození soutěžícího se podává u hlavního rozhodčího písemnou formou a kaucí 

500,- do 10 minut od ukončení pokusu. Rozhodčí o protestu následně rozhodne a předá soutěžícímu 

rozhodnutí písemnou formou. Pokud bude protest uznán, kauce se vrací, ale pokud nebude uznán, kauce 

propadá pořadateli! 

 

 

Start:  

 před startem - kontrola výstroje a výzbroje (provede rozhodčí)  

 soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, kalhotami ochranného 

oděvu, nasazenou přilbou, izolačním vzduchovým dýchacím přístrojem – jako zátěž a s nasazenými 

zásahovými rukavicemi a zásahovou obuví a zapnutým polohovacím pásem,    

 takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,  

 po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak 

upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice. 
 

 

 

Popis tratě a disciplín: 
 

A) Kategorie muži 18-35 let (včetně), muži >35 let,  

 

Úsek 1 (a)  uchopí dvě nezavodněné hadice B75, připojí na stroj PS12, spojí s proudnicemi B75 a poté je 

rozvine na vzdálenost 19 m, kde proudnice odloží za stanovenou metu, 

Úsek 1 (b)  ve vzdálenosti cca 10m od místa určeného pro položení proudnic se nachází bariéra výšky  

1,5 m, kterou účastník musí překonat. Nepodaří-li se mu bariéru přelézt, může k překonání 

využít jeden díl nastavovacího žebříku, který je umístěn u místa pro odložení proudnic 

z první části úseku. Pro použití žebříku je nutné se minimálně 1x pokusit přelézt bariéru bez 

žebříku. 

 

Úsek 2       přenese dva plné kanystry o objemu 20L na vzdálenost 15m a odloží je za vytyčenou metu 

 

Úsek 3 (a)  pomocí úderů palice/kladiva přesune závaží o váze cca 71kg celým objemem za stanovenou 

značku ve vzdálenosti 1,5m 

Úsek 3 (b)  6x překlopí těžkou pneumatiku z nákladního vozidla váha cca 100kg  
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Úsek 4       smotá jednu nezavodněnou hadici B75 20m jednoduše nebo dvojitě a odloží ji  

                       do připraveného boxu 

 

Úsek 5 (a)  překoná tunel délky 4,8m, výšky 1,2m s plným kanystrem o objemu 20L, který následně  

                       odloží za vyznačenou metu 

Úsek 5 (b)  pomocí palice/kladiva provede 40 úderů do konstrukce hammer boxu – 20 nahoru, 20 dolů, 

 

Úsek 6 (a) soutěžící za pomocí obouruční obloukové pily uřízne vyznačený kus dřevěného trámu/kůlu 

Úsek 6 (b) transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – zákaz za nohy, hlavu apod.) nohama  

        za vyznačenou metu ve vzdálenosti 15m 

 

 

 
B) Kategorie ženy 
 

Úsek 1 (a)  uchopí dvě nezavodněné hadice B75, připojí na stroj PS12, spojí s proudnicemi B75 a poté je 

rozvine na vzdálenost 19 m, kde proudnice odloží za stanovenou metu, 

Úsek 1 (b)  ve vzdálenosti cca 10m od místa určeného pro položení proudnic se nachází bariéra výšky  

1,5 m, kterou účastník musí překonat. Nepodaří-li se mu bariéru přelézt, může k překonání 

využít jeden díl nastavovacího žebříku, který je umístěn u místa pro odložení proudnic 

z první části úseku. Pro použití žebříku je nutné se minimálně 1x pokusit přelézt bariéru bez 

žebříku. 

 

Úsek 2       přenese dva plné kanystry o objemu 10L na vzdálenost 10m a odloží je za vytyčenou metu 

 

Úsek 3 (a)  pomocí úderů palice/kladiva přesune závaží o váze cca 71kg celým objemem za stanovenou 

značku ve vzdálenosti 1,0m 

Úsek 3 (b)  4x překlopí pneumatiku z nákladního vozidla váha cca 70kg  

 

Úsek 4       smotá jednu nezavodněnou hadici B75 20m jednoduše nebo dvojitě a odloží ji  

                       do připraveného boxu 

 

Úsek 5 (a)  překoná tunel délky 4,8m, výšky 1,2m s plným kanystrem o objemu 10L, který následně  

                       odloží za vyznačenou metu 

Úsek 5 (b)  pomocí palice/kladiva provede 20 úderů do konstrukce hammer boxu – 10 nahoru a 10 dolů, 

 

Úsek 6 (a) soutěžící za pomocí obouruční obloukové pily uřízne vyznačený kus dřevěného trámu/kůlu 

Úsek 6 (b) transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – zákaz za nohy, hlavu apod.) nohama  

za vyznačenou metu ve vzdálenosti 5m 

 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tratě před začátkem závodu! 

 

Technické prostředky na trati zajišťuje pořadatel.  
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DISKVALIFIKACE: 

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

 nedotažení hadic a proudnic za metu, odhození proudnic, špatné spojení na stroji nebo na proudnici,   

 nepřekonání bariéry  

 nepřenesení kanystrů celým objemem za vyznačenou metu, odhození kanystrů 

 nepřesunutí závaží celým objemem za vyznačenou metu 

 nepřeklopení pneumatiky v stanoveném počtu 

 nesmotání hadice B, odhození hadice do boxu, přečuhující části hadice z boxu 

 nepřekonání tunelu, překonání tunelu bez kanystru, neodložení kanystru za stanovenou metu 

 nedodržení počtu úderů do konstrukce hammer boxu, odhození palice/kladiva 

 nepřeříznutí dřevěného trámu/kůlu, odhození obloukové pily 

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

apod.), nedotažení figuríny nohama za vyznačenou metu 

 

 odhození jednotlivých technických prostředků tratě – vše nutno bezpečně položit,  

 rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,  

 neuposlechnutí pokynů rozhodčího, 

 fyzická pomoc druhé osoby na trati  

 nedodržení své trasy, atp.  

 

 

 

 

RŮZNÉ: 
 

 měření času bude prováděno elektronicky, případně stopkami 

 informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu,  

 výsledky závodů budou zveřejněny na webových prezentacích SDH Zbýšov 

 parkování vozidel – bude umožněno na přilehlém parkovišti podél areálu Baník Zbýšov 

 občerstvení PIVO a LIMO zajištěno v restauraci Baník 

 občerstvení grilovaná klobása, uzená cigára zajištěno 

 čerstvá voda závodníkům na trati samozřejmostí 

 zdravotnické zajištění bez asistence ZZS JMK ! 

 

 

 

CENY: 

 

 pohár pro první tři místa v každé kategorii 

 věcné ceny pro prvních 5 míst v každé kategorii 

 každý účastník závodu obdrží diplom  

 cena útěchy pro nejpomalejšího závodníka skrz všechny kategorie 
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Příloha č. 1- přihláška závodníka 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA 
 

„Boj o přežití 2018“ 
o pohár starosty města Zbýšova 

1. Ročník netradiční místní soutěže - modifikace disciplíny TFA 
 

 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

Datum narození: 

Vysílající organizace: 

 

Tel.: 

Email: 

 

 

Poznámky: 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Uděluji tímto souhlas SDH Zbýšov u Brna, se sídlem Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, aby ve smyslu 

zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala 

a uchovávala výše uvedené osobní údaje, pro potřeby konání této sportovní soutěže a její propagace. 

 

 

 

V(e)  ………………………….. 

 

Dne: ………………………..... 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Podpis závodníka 
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          Příloha č. 2 - místo konání soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ 
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   Příloha č. 3 - zákres trati muži 
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