
Dobrovoľný hasičský zbor Lúky, Vás srdečne pozýva na 3. ročník súťaže TFA Železný hasič 

 

Pravidlá TFA Lúky: 

 

- Súťažiaci sa správa disciplinovane a nepoužíva vulgárne slová voči rozhodcom! 

- Za nerešpektovanie pravidiel je diskvalifikácia. 

- Súťažiaci beží na vlastnú zodpovednosť!!!! 

- Súťažiaci musí mať minimálne 18 rokov alebo s doprovodom zákonného zástupcu. 

 

Ústrojnosť: 

 

-Ubo- pracovný odev –len ženy a muži 35 

-Ľahký zásahový oblek -muži 

-topánky s oceľovou špicou –ženy  a muži 35 stačia členkové, muži vysoké 

- rukavice –pracovné napr. od holíka , muži a 35 zásahové 

- prilba zásahová,  

-opasok ťažký, 

-karabína- dodáva usporiadateľ. 

- dýchací prístroj – Saturn 7 muži a 35 ,ženy Saturn 5, len ako záťaž 

 

Disciplíny: 

 

1. ŠTART 

2.  2m bariéra muži, muži 35 , ak bariéru nepreskočí  na 3 pokus môže použiť rebrík  ale cez bariéru 

musí  fyzicky  prejsť. Ženy cez bariéru nejdú. 

3 . Výstup na lešenie –cca druhé poschodie , po rebríku , a vytiahnutie hadice –muži a muži 35 hadica 

B a ženy hadice C  pomocou lana a spustenie naspäť na zem. Hadica nesmie byť  hodená . Pomocou 

druhého rebríka zísť naspäť na zem . Pri vyťahovaní sa bude musieť súťažiaci pripnúť o záchranné 

lano pomocou karabíny na opasku. 



4. Zapojenie hadíc do rozdeľovača. 

5. Stočenie hadice C od polo spojky .20m , a umiestnenie na vyhradené miesto. 

6. Nákladné koleso 4-krát prehodiť ,muži a 35 traktorová ,ženy z DA30. 

7. Prenesenie 2 x-10 kg kanistrov  cez „stupeň víťazov“  tam a späť ženy 1krát, muži 35 2krát ,muži 

3krát, a vrátenie ich do pôvodnej pozície. 

8. Hamer box muži 30krát ,muži 35-25 krát, ženy 20 krát. 

9. Tunel. 

10. Prenesenie pneumatiky okolo kužeľa. 

11. CIEĽ 

Súťažiaci ktorý nesplní disciplínu ako má nebude rozhodcom pustený na ďalšiu disciplínu. 

Meranie času súťažiacim bude pomocou elektronickej časomiery. 

Hodnotených je prvých 3 miest vo všetkých kategóriách . 

Registrácia od 13:00 hod. do 15:00hod. – registruje sa na mieste konania 

Štart o 14:00 hod 

Štartovné 5 € 

Kontakt: 0918270587 


