
Soběšovický 

Železňák
I.ročník silové soutěže v hasičském víceboji TFA

28.9.2019
prezentace od 12:30

startovné 10,

Po nahlášení max.150 soutěžících se startovní 

listina uzavírá a proto nahlášení

na tel. 737984508 

email: mhsobesovice@seznam.cz.

Kategorie rozdělené na holky 

   A - ročník 2004,

   B - ročník 

   C - ročník 

   D - ročník 

Občerstvení 

Soběšovický 

Železňák
I.ročník silové soutěže v hasičském víceboji TFA pro mládež

28.9.2019 od 13:00 hod
prezentace od 12:30 hod. 

startovné 10,-Kč na závodníka 

Po nahlášení max.150 soutěžících se startovní 

listina uzavírá a proto nahlášení

na tel. 737984508 - Hanka Dorňáková nebo 

email: mhsobesovice@seznam.cz.

 

Kategorie rozdělené na holky - kluci:

ročník 2004, 2005, 2006 

ročník 2007, 2008, 2009

ročník 2010, 2011, 2012

ročník 2013, 2014, 2015
 

Občerstvení zajištěno. 

Soběšovický 

Železňák 
pro mládež 

od 13:00 hod. 

Po nahlášení max.150 soutěžících se startovní 

listina uzavírá a proto nahlášení 

Hanka Dorňáková nebo 

email: mhsobesovice@seznam.cz. 

kluci: 

2006  

2009 

2012 

2015 



Disciplíny: 

 motání hadice

 zapojení rozdělovače

 výstup po schodech 

 proběhnutí tunel

 proběhnutí pneumatikami

 roztažení hadice

 přeskok překážky

 přetažení zátěže

 uvázání uzle 

 

Změny a pořadí disciplín určuje

Trať je travnatá a 

pouze obtížnost bude určená dle věku.

Materiální zabezpečení dodá pořadatel,

bude mít vlastní přilbu a dres.

Trestné body za nepřekonání 

chybně provedený výkon.

Zdravotní 

Soutěž proběhne současně na dvou tratích.

Odměna pro každého účastníka, poháry a ceny 

pro první tři místa v každé kategorii.

Srdečně zve SDH Soběšovice

 

motání hadice, následně uložení do bedny

zapojení rozdělovače 

výstup po schodech se zátěží  

tunelem 

proběhnutí pneumatikami 

roztažení hadice 

přeskok překážky 

zátěže 

Změny a pořadí disciplín určuje pořadatel.

je travnatá a bude pro soutěžící stejná, 

obtížnost bude určená dle věku.

Materiální zabezpečení dodá pořadatel,

bude mít vlastní přilbu a dres.

Trestné body za nepřekonání překážky,

chybně provedený výkon.  

Zdravotní služba na místě.  

Soutěž proběhne současně na dvou tratích.

Odměna pro každého účastníka, poháry a ceny 

pro první tři místa v každé kategorii.

 

 

Srdečně zve SDH Soběšovice, těšíme se na Vás.

, následně uložení do bedny 

pořadatel. 

bude pro soutěžící stejná, 

obtížnost bude určená dle věku.  

Materiální zabezpečení dodá pořadatel, soutěžící 

bude mít vlastní přilbu a dres.  

překážky, či 

 

Soutěž proběhne současně na dvou tratích.  

Odměna pro každého účastníka, poháry a ceny 

pro první tři místa v každé kategorii. 

, těšíme se na Vás. 


