
TFA Podolí 2022 

Podolští hasiči ve spolupráci s obcí si Vás dovolují pozvat na pátý ročník soutěže v disciplínách TFA, 
která se uskuteční 24.4.2022 v Podolí, na prostranství před požární zbrojnicí. 

Datum: 24.4.2022 

Místo: Podolí, na prostranství před požární zbrojnicí 

Prezentace: 9:00 – 9:30 

Start prvního závodníka: 10:00 

Kategorie: muži do 35 let, muži nad 35 let, ženy, soutěžící ve věku 15-18 let mohou startovat také, 
ale pouze s písemným souhlasem rodičů (formulář viz souhlasy při přihlašování). 

Startovné: 200 Kč, v ceně startovného poukaz na občerstvení, každý závodník dostane věcnou 
cenu. 

Výstroj soutěžících: 

− triko s krátkými nebo dlouhými rukávy 

− třívrstvý zásahový komplet včetně odnímatelných vrstev, ženy mohou mít pouze zásahový 
kabát a sportovní kalhoty (legíny nebo podobné) 

− zásahová obuv, ženy sportovní obuv - botasky/tenisky, zásahová přilba k požáru, zásahové 
rukavice (možnost i na technické zásahy) 

− dýchací přístroj – jednotný – zajistí pořadatel 

Popis trati: 

− trať bude paralelní 

− přetažení závaží na vzdálenost asi 20 m 

− smotání 2x hadice B 20 m 

− hammerbox 60 úderů (30+30), ženy 30 úderů (15+15) 

− tunel s kanystrem 

− přetažení figuríny 80 kg pomocí rautekova úchopu, ženy figurína 50 kg 

− překonání 2m bariéry, muži po třech neúspěšných pokusech možnost použití žebříku, ženy 
po jednom pokusu možnost použití žebříku 

− postavení žebříků 

− vytažení závaží na lešení 

− monitor (zapojení B proudnice na hydrant) 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu pořadí disciplín nebo změny celé disciplíny, 
také na případnou organizační změnu, o které bude, pokud to bude možné, předem informovat. 

Ostatní:  !!! soutěž není pojištěna, soutěžící startují na vlastní nebezpečí !!! 

Přihlašování: Přihlašování do 18.4.2022 přes tento odkaz: 
http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/105 

!!! V případě, že nebudete moci přijet, odhlašte se prosím, klidně i v den závodů  (stačí SMS 
zpráva), děkujeme !!! 

Dotazy: na email: hasicipodolijmk@gmail.com nebo na tel.: 728 162 649 – Petr Čandrla, 720 664 
970 – Štěpán Svoboda 


