
 

 

 

běh na 60 m s překážkami: 
 mladší žáci – dívky od 6 do 8 let 
 mladší žáci – dívky od 9 do 11 let  
 mladší žáci – chlapci od 6 do 8 let  
 mladší žáci – chlapci od 9 do 11 let  
 starší žáci – dívky od 11 do 15 let  
 starší žáci – chlapci od 11 do 15 let 

  

běh na 60 m s překážkami: 

 dorost dívky: 13–16 let  
 dorost dívky + ženy: od 17 let  
 dorost chlapci: 13–16 let  
 dorost chlapci + muži: od 17 let 

 

Pro ročník 2022 se počítá s 5 koly: 

 

 24.04.2022 - 1. kolo – Ústí nad Labem 

 14.05.2022 - 2. kolo – Mariánské Lázně – Karlovarský kraj 

 18.06.2022 - 3. kolo – Chomutov 

 03.09.2022 - 4. kolo – Děčín (možná změna na 4.9.2022 – bude doplněno 03/2022) 

 24.09.2022 - závěrečné kolo – Ústí nad Labem (společně s finále TOHATSU) 

 

KATEGORIE: 

Soutěží se tradičně ve dvou kategoriích, bez 

rozdílu pohlaví…  

 Kategorie I. nad 35 let  

 Kategorie II. bez omezení věku 
 

  

Pro ročník 2022 se počítá se 7 koly: 

 

 30.04.2022 - 1. kolo – Vroutek – okres Louny  

 07.05.2022 - 2. kolo – Bechlín – okres Litoměřice  

 15.05.2022 - 3. kolo – Obrnice – okres Most 

 16.07.2022 - 4. kolo – Horní Podluží – okres Děčín 

 20.08.2022 - 5. kolo – Jirkov – okres Chomutov 

 10.09.2022 - 6. kolo – Osek – okres Teplice 

 24.09.2022 - závěrečné kolo – Ústí nad Labem (společně s finále STIMAX CUPU) 

 



 

 

Soutěžit se bude ve třech kategoriích a jedné spojené: 

 Dorostenci 15-17 let (roč. 2007-2005*) 

 Dorostenky 15-17 let (roč. 2007-2005*) 

 Muži 18-34 let (roč. 2004-1988) 

 Muži nad 35 let (roč. 1987 a starší) 

 Ženy 18 a více let (2004 a starší) 

 Týmy 2 + 1 (muži 2x 18-34 let a 1x nad 35 let) 

 

Závodníci mladší 18 let musí mít písemné svolení od rodičů, které je potřeba si stáhnout při registraci 

a přivést na závody! Všichni závodníci musí být členové SDH a *v den závodu jim musí být minimálně 

15 let! Kategorie mužů se budou rozlišovat dle ročníku narození závodníka viz výše. 

 

Pro rok 2022 se počítá s novou výzvou směřovanou na výjezdové hasiče a ty, kteří se nebojí. Tou 

novinkou je kategorie týmů, kde si ty nejlepší týmy na konci série odvezou zajímavé vybavení, které 

upotřebí například u zásahu. Počet členů v týmu není nijak omezený a z každého závodu se budou počítat 

body nejlepším 2 mužům do 35 let a jednomu nad 35 let z daného SDH (jen SDH Ústeckého kraje)  

Pro ročník 2022 se počítá se 7 koly: 
 02.04.2022 - 1. kolo – Ústí nad Labem – (okr. Ústí nad Labem) – nominační závod na MČR TFA 

 23.04.2022 - 2. kolo – Memoriál Jaromíra Honse o železného hasiče - Hostomice – (okr. Teplice) -                       

nominační závod na MČR TFA 

 25.06.2022 - 3. kolo – Hrobce – (okr. Litoměřice) - nominační závod na MČR TFA 

 09.07.2022 – 4. kolo – TFA města Verneřice (okr. Děčín) - nominační závod na MČR TFA 

 27.08.2022 - 5. kolo – VII. ročník soutěže O SRDCE KAMENNÉ DÁMY – Děčínský Sněžník (okr. Děčín) 

 17.09.2022 - 6. kolo – XIII. ročník závodu ocelový hasič – Libočany (okr. Louny) 

 08.10.2022 - závěrečné kolo – III. ročník Hazmburský hasič – Klapý (okr. Litoměřice) 

První 4 kola ligy budou nominační pro MČR dobrovolných hasičů TFA (ne HZS ne podnikový hasiči), které se 

uskuteční 1.10.2022 v Šumperku. Postoupí na něj ti, kteří budou mít nejvíce bodů ze 3 svých nejlepších umístění, 

které získali v těchto 4 kolech! V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat pořadí ve 3. kole (Hrobce)...  

Každému soutěžícímu se počítají body z 5 závodů, ve kterých dosáhl nejlepšího umístění a tím i počtu bodů 

Registrace jde pouze elektronicky a je spuštěna již nyní na www.pozarnisporty.cz  

Počet míst je pro každý závod omezený, tak proto neváhejte na poslední chvíli! 

Nutné vybavení určují pořadatelé jednotlivých soutěží, nicméně pro všechny kategorie platí (3. vrstvý 

zásahový oblek, zásahová helma a zásahová obuv) ženy mohou místo zásahových bot použít 

KOTNÍKOVOU obuv (ne sportovní) Dorostenci a dorostenky (PS II, sportovní obuv a sportovní přilba)  

Pro ročník 2022 je možné na jednotlivých kolech vypůjčit po předchozí domluvě erární 3 vrstvý 

zásahový oblek + zásahovou přilbu! (je určeno především pro sbory, kde nejsou zásahové jednotky) 

http://www.pozarnisporty.cz/

