
 

T F A   S L O V A K I A   2 0 1 1 
TOUGHEST   FIREFIGHTER’S   ALIVE 
BANSKÁ   BYSTRICA 

 
Fő rendező: 

Tűzoltó és Műszaki - mentőszolgálat járási parancsnoksága 

 

Együtt működő partnerek: 

Önkéntes tűzoltó szervezet Florián Banska Bystrica 

Zólyomi Műszaki egyetem, sport és testedző osztálya 

Europa Shopping Center Banska Bystrica 

Europa Bussines Center Banska Bystrica 

 

Helyszín és időpont: 

2011. június 18. (Szombat) 

Europa Shopping Center a Europa Business Center, 

Na Troskách 25, Banská Bystrica 

 

      

   



Nevezési díj: 

- 20 € személyenként - megtérítendő a FLORIAN Tűzoltó szervezet 

bankszámlájára 

- Szlovákiai versenyzők a 4008012215/7500 számú számlára legkésőbb 

2011 június 5.-ig (a befizetési bejegyzésnél kérjük a versenyző nevét és 

vezetéknevét megadni) 

- Külföldi versenyzők: SK 75 7500 0000 004008012215 számú számlára 

legkésőbb 2011. június 5.-ig (a befizetési bejegyzésnél kérjük a versenyző nevét 

és vezetéknevét megadni) 

 

Szállás: 

   A szervező nem biztosítja!!! 

 

Jelentkezési ív: 2011. június 5.-ig, kell elküldeni az alábbi címre: juraj13@post.sk 

A jelentkezési ív és a rajtlista a www.firecontrol.sk/tfa. Web - oldalon található 

meg, ahol folyamatosan aktualizálva lesz a beérkező nevezési ívek alapján. 

- a rajtlistába csak azok a versenyzők lesznek beírva, akik határidőn belül 

megtérítetek a nevezési díjat 

 

Díjak: 

   Minden egyes versenyző, aki a versenyben részt vesz, részvételi oklevelet kap. 

   Az első három helyezett, minden egyes kategóriában, pénzbeli jutalomban 

   részesül 1. hely - 300,- € 

     2. hely - 200,- € 

     3. hely - 100,- € 

 

Program:  2011. 06. 18  

 regisztráció (Európa Shopping Center) 06.30 – 07.30 

 pálya ismertetése    07.30 – 08.45 

 verseny - TFA Slovakia 2011  09.30 – 15.30 

 ebéd (Európa Shopping Center)  12.00 – 15.00 

 eredményhirdetés    16.00 – 16.30 

 

Kategóriák: 

   Nők korhatár nélkül 

Férfiak  M (18)                19 - 29 év 

M (30)                30 - 34 év 

M (35)                35 - 39 év 

M (40)                40 - 44 év 

M (45)                45 - év és t 

 

Rendezők: 

Verseny igazgatója: plk. Ing. Dušan Sľúka – Banská Bystrica (Besztercebányai) járási 

tűzoltó igazgatóság igazgatója. 

Verseny titkára: pplk. Ing. Ján Záchenský, CSc. – Zvolen (Besztercebányai) megyei 

tűzoltó igazgatóság igazgatója. 

Műszaki ellátás: plk. Ing. Martin Gazdík – Banská Bystrica (Besztercebányai) megyei 

tűzoltó igazgatóság igazgatója. 

Főbíró: PaedDr. Peter Polakovič, PhD. – a Zvolen (Zólyomi) műszaki egyetem 

Sport és testedző osztályának az igazgatója 
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Verseny szabályok: 

 TFA – Toughest firefighter alive - a tűzoltók legkeményebb erőpróbája, amely 

a mindennapos bevetéseket szimulálja. Versenyen részt vehetnek önkéntes és 

hivatásos tűzoltók egyaránt Szlovákiából és külföldről. Egyéni versenyszámról van 

szó, ahol a férfiak korcsoportokra vannak osztva, és a nők egy csoportban korhatár 

nélkül vehetnek részt. 

 Mivel a versenyszámok nagy fizikai erőt és kitartást követelnek meg, a versenyzők is 

ennek megfelelően kell, hogy legyenek felkészülve. 

 Nagyobb számú bejelentkezés esetén a szervező bizottság dönti el a versenyzők 

részvételét. A versenyzők összlétszáma maximum 80 fő, ebből: Szlovákiából 50 

főállású és önkéntes tűzoltó jelentkezhet, 30 fő pedig külföldi főfoglalkozású vagy 

önkéntes tűzoltó. 

 A versenyző egészségügyi állapotáért a kiküldő szervezet felel. Minden résztvevő 

saját kockázatára vesz részt a versenyen és felel esetleges baleseteiért! 

 Ha a már benevezett versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni 

a versenyen, a benevezés visszavonását legkésőbb 2011. június 17. ig. 08.30 óráig 

köteles bejelenteni az alábbi  címre: juraj13@post.sk. E határidőn túl névjegyzék le 

lesz zárva. 

 A nevezési díjat az időben visszavon benevezésért a szervező 2011. június 13. ig. 

12:00 óráig visszafizeti. A benevezés visszavonását a juraj13@post.sk. e-mail címen 

kel megtenni. Ha a versenyző a megadott időpont után vonja vissza a nevezését, a 

szervező nem fizeti vissza a benevezési díjat. 

 

Versenyszámok: 

 a versenyzők minden TFA sportágban párhuzamosat indulnak két pályán (toronyba 

mászás a 3. versenyszámban és felfutás a 22 emeletre a 4. versenyszámban egy 

lépcsőn). 

 a versenyzőnek 5 perccel az indulás előtt az 1. versenyszám rajtvonalánál kell lennie, 

ahol ellenőrzik a felszerelését. 

 minden egyes versenyszámot 4 perc alatt kell elvégezni, amit 4 perces pihenési idő 

követ, amelyben át kell vonulni a következő versenyszám helyszínére, kivéve a 

harmadik versenyszámot követő pihenőidőt, amely 6 perc, amely alatt át kell vonulni a 

toronyépületbe. 

 Az végeredmény az összes versenyszám ideje és az esetleges büntető pontok összege. 

Az időmérés elektronikus időmérővel lesz biztosítva (KK Sporttiming). 

 

1.versenyszám (tömlők) 

 rajt után a versenyző 5m fut, és ezt követően két tömlőt csatlakoztat a tűzoltó fecskendő 

nyomótorkára (B-Ø-75mm) ezután megfogja a sugárcsöveket és kifekteti a vezetékeket, 

majd a sugárcsöveket 80m után a kijelölt helyre teszi (tömlő húzása lehetséges 

együttesen vagy külön, külön, sugárcsöveknek a kijelölt vonal után kell lenniük), 

 a sugárcsövek lerakása után a versenyző körbefutja a megadott bóját, ezután két tömlőt 

felteker (B-Ø-75mm) és 5m távolságban lévő szekrénybe helyezi. (tömlőket csak 

egyenként szabad feltekerni és csak egyenként lehet elhelyezni a szekrénybe úgy, hogy 

se a csonkok se a tömlők nem lóghatnak ki a szekrényből), 

 tömlők elhelyezése után 50m futás a célba. 

2. versenyszám (akadály pálya) 

 versenyző a rajt után 10m fut, megmarkolja a 6 kg –ós kalapácsot és 100 ütést mér a 

Hammerboxra (50 az alsó és 50a felső részére, alsó és a felső része közti távolság 

900mm), 
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 a bíró parancsára, aki számolja a ütéseket leteszi a kalapácsot és elhagyja Hammer-box 

területét. Ezután 6m fut, megmarkolja a 20kg kannát és áthalad egy 6m hosszú 

alagúton, melynek végétől 3m-re megfordul és visszafut ugyan ezen az útvonalon és 

a kannát az eredeti helyére teszi vissza. (a kannát pontosan kell vissza helyezni a 

kijelölt helyére.), 

 majd ezt követően átfut az 10m-re elhelyezett 80kg bábuhoz, és önálló stílusban átviszi 

a 60m kijelölt helyre 

 ezután 40m futás után egy 3m magas palánkot kell leküzdeni majd 5m után befutni a 

célba (az akadályt kötél segítségével, vagy a nélkül kell leküzdeni). 

3. versenyszám (torony) 

 rajt után a versenyző, két 5m –re elhelyezett többrészes fa létrát megmarkol (falétra – 

hossza 4,6 m és a súlya 22kg) melyeket egy 10m távolságban kijelölt helyre állít, 

 ezután megmarkol 2drb 20 kilós kannát és felviszi 36 lépcsőfok megtétele után a 

toronyba ahol a kijelölt helyre leteszi. Aztán egy kötél segítségével felhúz a toronyba 

2drb összegöngyölített B tömlőt (súlya 25kg) amelyet átemel a korállton és elhelyez 

a padlóra, 

 ismét megmarkolja a két kannát, lemegy a lépcsőn és visszahelyezi őket az eredeti 

helyükre (nem szabad a kijelölt helyen kívülre tenni), 

 5m futás után vissza a tűzoltófecskendőhöz ahol rá kell csavarni a lövőkét a sugárcsőre 

majd befutni a célba 5m. 

4. versenyszám (lépcső) 

 rajt után a versenyző felfut a belső lépcsőn egészen a 22 emeletre az „Europa Business 

Center“ épületében 

 

Büntető pontok: 

 a versenyző köteles elfogadni a bírók döntését, akik figyelik az akadályok leküzdését, 

a felszerelés pontos elhelyezését a kijelölt helyére. Az akadályok helyes vétele és a 

technikai eszközök elhelyezése a megjelölt helyen fehér zászlóval van jelezve, pirossal 

a helytelen. 

Ha a versenyző rosszul vagy szabálytalanul végzi a feladatokat, büntető pontot kap: 

 5-másodperc nem pontosan elhelyezet eszköz a kijelölt helyen, 

 5-perc nem teljesen kifektetett tömlő, ha az eszközök nem a megadott távolságra 

vannak áthelyezve, a nem leküzdött akadály a versenyszám nem a megszabott időn 

belüli teljesítésének számit 

 kizárás: ha a versenyző nem lép időben rajtvonalra a következő versenyszámban, 

feladja a versenyt sérülés vagy más nem várható ok miatt, a versenyző nem fut át az 

összes versenyszám célvonalán (22 – emelet) 

 ha egy versenyző, akinek az összideje büntető pontokkal is jobb más versenyzőnél, 

a összehelyezésben a büntetőpontot gyűjtő versenyző csak a büntetőpontot nem gyűjtő 

versenyző mögé lesz besorolva 

 

Ruházat és felszerelés: 

 rövid vagy hosszú ujjú póló, rövid vagy hosszú sportnadrág, sportcipő 

 bevetési ruha felső része, bevetési sisak 

 légző készüléket a szervező biztosítja (használva csak az 1, 3 és a 4 versenyszámban 

lesz, mint teher). 

Óvás: 

 a szervezőbizottság tagjai egyúttal a fellebbező bizottság tagjai, 

 óvás benyújtása esetén a versenyzőnek 20,- €, kell letétbe helyeznie a főbírónál, ha a 

kiértékelés után igazat adnak a versenyzőnek a pénzösszeget visszakapja. 



Mellékletek: 

1. melléklet: a verseny színhelyének térképe (Europa Shopping és Europa Business Center területe) 

 
 

2. melléklet: a pálya részletes térképe az akadályok elhelyezésével  

 


