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IIIIII..  rrooččnnííkk  TTFFAA  mmllaaddééhhoo  hhaassiiččee 

 

Soutěž se koná 27.4.2012 

areál školy SOŠ a SOU Dubno-Příbram 

Prezence 7:00 -7:55 

Slavnostní nástup 8:00 

 

Jako minulý rok je soutěž určená studentům, kteří studují školu se zaměřením na požární ochranu a 

členy SH ČMS. Nově tento rok jsme udělali dvě vedlejší kategorie a to JUNIOR (12-14let) a SENIOR 

(20-40let). HLAVNÍ KATEGORIE 15-19 let – TFA DUBNO 

 

Popis tratě TFA mladého hasiče / TFA SENIOR 

Po startu závodník roztahuje čtyři hadice B/75 (20m) s proudnicemi B, a poté pokládá půl-spojky za 

čáru. Dále následuje Hammer box – 20 úderů palicí (5 Kg), po něm na dalším úseku je dvoumetrová 

bariéra. Po přeskočení bariéry přibíhá závodník ke dvěma kanystrům o obsahu 20 l, se kterými 

oběhne kužel a vrátí je na původní místo. Dalším úsekem je záchrana osoby – přemístění 

šedesátikilové figuríny. Posledním úkolem na trati je výstup do třetího patra ''VĚŽE'', tam závodník 

zastaví časomíru pomocí tlačítka. (Schéma je součástí směrnic) 

 

Popis tratě TFA JUNIOR  

-změna:HADICE – 4xC/52 

-HAMMER BOX 5x  

-Bariéra 150cm 

-Kanystry 2x10l  

-Přenesení břemene 25Kg. 

 

Hlavní partneři: 

PHT Průša -Hasičská technika www.prht.cz 

SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka www.dh.cz 

Bison - Výroba dresů www.bison.cz 

 

Mediální partneři: 

Požáry.cz - Ohnisko žhavých zpráv www.pozary.cz 

Denik www.denik.cz 

 

Soutěž je pojištěna u HASIČSKÉ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY ! 

www.dubno.cz 

YouTube – www.youtube.com/TFADubno 

www.dubno.cz, www.dh.cz 

http://www.dubno.cz/
http://www.dubno.cz/


  

 

 

Pravidla soutěže 
 Zúčastnit se mohou studenti škol s hasičským 

zaměřením, členové SH ČMS a také HZS. 

 Soutěž je omezena celkovým počtem 80 závodníků. 

 HLAVNÍ kategorie 15-19 let. 

 Doplňková  

 SENIOR 20 – 40 let  

 JUNIOR 12 – 14 let  

 Závodník se musí dostavit 5 minut před startem na 

kontrolu výbavy. 

 Musí být úplně ustrojen a nesmí během závodu 

odložit či sundat žádnou část výstroje, jinak 

bude okamžitě diskvalifikován! 

 Diskvalifikace může také proběhnout při nesplnění 

či špatném splnění disciplíny. 

 Mladší 18 let doloží při prezenci závodníků 

Souhlas rodičů.(součást přílohy)  

 Startovní pořadí určí pořadatel. 

 Vysílající organizace si ručí za zdravotní stav 

závodníka.  

 Je zakázáno v areálu školy požívat alkoholické  

nápoje a návykové látky. V případě porušení 

nastane okamžité diskvalifikování závodníka! 

 Na prezenci je nutno předložit osvědčení 

vysílající organizace. (např. u SDH členský průkaz apod.) 

 Startovné činí 150 Kč Hl. kat a Senior, Junior 

100 Kč – hradí se na účet, přijetí startovného 

znamená potvrzení o účasti na TFA.(Číslo účtu 

Vám zašleme po přijetí přihlášky na email 

jakub.kocanda@email.cz) 

 Uzavírka přihlášek 10.4.2012! 



 
 

  

 

TFA mladého hasiče  

 Podmínky účasti 
 Zúčastnit se mohou studenti ze středních škol s hasičským zaměřením nebo členové 

SH ČMS 

 Závodník splňuje věkovou hranici od 15 – 19 let 

 Zdravotní způsobilost závodníka 

 Uzavírka přihlášek  je  10.4.2012 - lze zasílat na e-mail jakub.kocanda@email.cz 

 Startovné 150 Kč  

 Dýchací přístroj bude společný! 

 Výstroj KAŽDÉHO závodníka této kategorie :  

 Zásahová přilba 

 Zásahové rukavice 

 Zásahový kabát 

 Zásahové kalhoty 

 Zásahová obuv nebo Kanady 

 

 

 

 

 

Prezence závodníků  

7.00 – 7.55 

Na prezenci mladší 18 let předloží  souhlas rodičů. 

Stravování 

Po celou dobu trvání soutěže bude otevřena kantýna. 

 

Kdyby Vás cokoliv zajímalo, tak stačí napsat na email 

jakub.kocanda@email.cz  

 

www.dubno.cz, www.dh.cz 

mailto:jakub.kocanda@email.cz
http://www.dubno.cz/


  

TFA SENIOR 

 Podmínky účasti 
 Zúčastnit se mohou členové SH ČMS  a HZS  

 Závodník splňuje věkovou hranici od  20 – 40 let 

 Maximální počet 10 přihlášených závodníků 

 Zdravotní způsobilost závodníka 

 Uzavírka přihlášek  je  10.4.2012 - lze zasílat na e-mail jakub.kocanda@email.cz 

 Startovné 150 Kč  

 Dýchací přístroj bude společný! 

 Výstroj KAŽDÉHO závodníka této kategorie :  

 Zásahová přilba 

 Zásahové rukavice 

 Zásahový třívrstvý kabát 

 Zásahové kalhoty 

 Zásahová obuv nebo Kanady 

 

 

 

 

Prezence závodníků  

7.00 – 7.55 

 

Stravování 

Po celou dobu trvání soutěže bude  

otevřena kantýna. 

 

Kdyby Vás cokoli zajímalo, tak stačí napsat na 

email jakub.kocanda@email.cz  

www.dubno.cz, www.dh.cz 

 

mailto:jakub.kocanda@email.cz
http://www.dubno.cz/
http://www.dh.cz/


 
 

  

TFA  JUNIOR 

 Podmínky účasti 
 Zúčastnit se mohou členové SH ČMS 

 Závodník splňuje věkovou hranici od  12 – 14 let 

 Maximální počet 10 přihlášených závodníků 

 Zdravotní způsobilost závodníka 

 Uzavírka přihlášek  je  10.4.2012 - lze zasílat na e-mail jakub.kocanda@email.cz 

 Startovné 100 Kč  

 Změna obtížnosti tratě (Zájemci o bližší Informace o trati pište na email 

jakub.kocanda@email.cz předmět zprávy TRAŤ) 

 Při prezenci závodníka NUTNO předložit členský průkaz  SH ČMS a Souhlas rodičů. 

 Výstroj závodníka – ÚPRAVA 

◦ Pracovní stejnokroj  2 – PS2  

◦ Sportovní obuv 

◦ Ochranná přilba, která odpovídá směrnicím PLAMEN 

 

 

 

 

 

 

Přijeď se zúčastnit soutěže TFA Junior a nabereš zkušenosti do dalšího ročníku!  

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! 

 

Prezence závodníků  

7.00 – 7.55 

 Stravování 

Po celou dobu trvání soutěže bude  

otevřena kantýna. 

 

Kdyby Vás cokoli zajímalo, tak stačí napsat na email 

jakub.kocanda@email.cz 

www.dubno.cz, www.dh.cz 

mailto:jakub.kocanda@email.cz
mailto:jakub.kocanda@email.cz
http://www.dubno.cz/


  

 

 

Závazná přihláška na TFA mladého hasiče 

Přihlašuji závodníka jménem ………………………………… do soutěže TFA 

Mladého hasiče a potvrzuji, že nemá žádné zdravotní potíže. 

SPLŇUJI VĚKOVOU HRANICI 15 – 19 LET!  

Narození: 

Rodné číslo: 

Bydliště: 

Kraj: 

Jsem členem SDH: 

Jsem studentem školy: 

Tel. Číslo: 

E-mail: 

Na závod sebou Občanský průkaz a Členský průkaz SH ČMS. Ti 

kteří nejsou členy SH ČMS, tak přiloží při prezenci potvrzení 

školy s hasičským zaměřením !! 

Přihlášku zašlete pak zpět vyplněnou na e-mail 

jakub.kocanda@email.cz a obratem pošleme číslo konta, na které 

zašlete startovné ve výši 150 Kč!  

 

Mladší 18 let při prezenci závodníků přiloží i souhlas rodičů! 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Dubno, Příbram  

*Uveďte název SDH,jestli nejste členem, tak proškrtněte. 

*Název školy se uvádí, jestli je závodník ze školy se 

zaměřením na požární ochranu. Jestli nejste, tak proškrtněte. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

www.dubno.cz, www.dh.cz 

 

mailto:jakub.kocanda@email.cz
http://www.dubno.cz/


 
 

  

 

Závazná přihláška na TFA SENIOR 

Přihlašuji závodníka jménem ………………………………… do soutěže TFA 

Mladého hasiče a potvrzuji, že nemá žádné zdravotní potíže. 

SPLŇUJI VĚKOVOU HRANICI 20 – 40 LET! 

Narození: 

Rodné číslo: 

Bydliště: 

Kraj: 

Jsem členem SDH: 

Jsem členem HZS: 

Jsem studentem školy:  

Tel. Číslo: 

E-mail: 

Na závod sebou Občanský průkaz a Členský průkaz SH ČMS. Ti 

kteří nejsou členy SH ČMS, tak přiloží při prezenci potvrzení 

školy s hasičským zaměřením !! 

Přihlášku zašlete pak zpět vyplněnou na e-mail 

jakub.kocanda@email.cz a obratem pošleme číslo konta, na které 

zašlete startovné ve výši 150 Kč!  

 

Mladší 18 let při prezenci závodníků přiloží i souhlas rodičů! 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Dubno, Příbram  

*Uveďte název SDH,jestli nejste členem, tak proškrtněte. 

*Název školy se uvádí, jestli je závodník ze školy se 

zaměřením na požární ochranu. Jestli nejste, tak proškrtněte. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

www.dubno.cz, www.dh.cz 

mailto:jakub.kocanda@email.cz
http://www.dubno.cz/


  

 

 

 

Závazná přihláška na TFA JUNIOR 

Přihlašuji závodníka jménem ………………………………… do soutěže TFA 

Mladého hasiče a potvrzuji, že nemá žádné zdravotní potíže. 

SPLŇUJI VĚKOVOU HRANICI 12 – 14 LET! 

Narození: 

Rodné číslo: 

Bydliště: 

Kraj: 

Jsem členem SDH: 

Tel. Číslo: 

E-mail: 

 

Na závod s sebou Členský průkaz SH ČMS. 

Přihlášku zašlete pak zpět vyplněnou na e-mail 

jakub.kocanda@email.cz a obratem pošleme číslo konta, na které 

zašlete startovné ve výši 100 Kč!  

 

Mladší 18 let při prezenci závodníků přiloží i souhlas rodičů! 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Dubno, Příbram  

 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

www.dubno.cz, www.dh.cz 

mailto:jakub.kocanda@email.cz
http://www.dubno.cz/


 
 

  

 

 

 

Souhlas rodičů 

(Pro závodníky, kteří jsou mladší 18 let) 

 

Tímto formulářem souhlasíte s tím, aby se váš syn/vaše dcera 

jménem  

      

.............................................................................  

Zúčastnil/a hasičské soutěže  

III. ročník TFA Mladého hasiče na SOŠ a SOU Dubno, Příbram.  

 

                               ................................................ 

                                                                             Podpis rodiče nebo  

                                                                             zákonného zástupce 

Tento formulář přiložíte vyplněný při prezenci závodníka 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa školy včetně GPS 

SOŠ a SOU Dubno 

Dubno 100 

Příbram 1 

261 01 

 

GPS 

49°41'13.246"N, 14°2'50.550"E 

 

 



 
 

  

 

 

 

Přijetí částky startovného na číslo účtu, níže uvedeném, se potvrzuje přihláška 

na TFA DUBNO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

!!POZOR!! 

Přihláška propadá v tu chvíli, když do dvou týdnů po přejetí Vaší 

přihlášky neproběhne platba!!! 

 

 

Dokumenty ke stažení (přihlášky aj.) naleznete na: 

 www.dubno.cz – TFA 2012 

www.pozary.cz – SPORT- III. ročník TFA mladého hasiče (článek) 

 

Těšíme se na Vás 

www.dubno.cz, www.dh.cz 

 

III. ročník TFA mladého hasiče 2012 

číslo účtu 11 43 92 11/0100 

Varianilí symbol 111 

Zpráva pro příjemce TFA - PŘÍJMENÍ závodníka 

STARTOVNÉ 

TFA JUNIOR 100,- Kč 

TFA SENIOR 150,- Kč 

TFA mladého hasiče 150,- Kč 

http://www.dubno.cz/
http://www.pozary.cz/
http://www.dubno.cz/

