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III. ročník Mistrovství ČR v disciplínách TFA dobrovolných hasičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín: Sobota dne 6. října 2018 

Místo: náměstí Míru v Domažlicích/Plzeňský kraj/  

Soutěž je především soutěži jednotlivců. Mistrovství v disciplínách TFA simulace zásahové činnosti v 

zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže. Probíhá odděleně po úsecích 

intervalovým způsobem, rozdělena do 4 úseků, časy ze všech 4 úseků budou sečteny a poté 

vyhodnoceny. Trať bude postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících. Pouze čtvrtý 

úsek je jen pro jednoho závodníka (úzké schodiště na věž).  Více na  www.hasicido.cz/vez 

Mistrovství ČR v TFA se mohou zúčastnit jen členové SH ČMS, kteří nejsou příslušníci HZS ČR nebo 

zaměstnanci HZS podniku! 

 Krajské sdružení hasičů ČMS /KSH ČMS/ nominuje do soutěže maximálně 5 

závodníků.  Z nominovaných závodníků musí být minimálně jeden závodník 

z věkové kategorie 35 let. Závodnici musí mít trvalé bydliště v působnosti příslušného 

KSH. KSH určí kdo z nominovaných závodníků je vedoucí družstva a zastupuje závodníky za 

celý kraj /viz přihláška/. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Za 

zdravotní stav závodníků odpovídá pořadateli vysílající KSH ČMS.  

Mistrovství proběhne v kategorii muži a to ve dvou věkových kategoriích:  

a) do 34 let /ročník narození 1984 a mladší/  

b) nad 35 let /ročník narození 1983 a starší/  

O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání soutěže.  

Kategorie ženy se nezřizuje!!!  
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 Výstroj a výzbroj soutěžících – zabezpečuje si soutěžící  

Třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče, 

zásahové rukavice,  zásahová obuv, opasek s karabinou. 

Ubytování a stravu si soutěžící zabezpečuje samostatně. Pořadatel zabezpečí překážky, izolační 

dýchací přístroj /jako zátěž/, a další technické prostředky soutěže, což bude uvedeno v propozicích 

soutěže. Startovné soutěžící neplatí.  

Vyhodnocení mistrovství proběhne v kategoriích jednotlivců, dle věkové kategorie a vyhodnocení 

družstev KSH proběhne na základě součtu tří nejlepších dosažených časů soutěžících za jednotlivý 

kraj /KSH/. K věkové kategorii se u družstev nepřihlíží.  

KSH ČMS provede, dle svých možností kvalifikační závod, z kterého vzejde krajská nominace na 

MČR v TFA dobrovolných hasičů. Kvalifikační závody se uskuteční nejpozději v termínu do 23. září 

2018, tak aby závazná přihláška na mistrovství v TFA z jednotlivých KSH ČMS, byla zaslána 

pořadateli nejpozději 10 dní před zahájením konání mistrovství!  

Propozice MČR v disciplínách TFA dobrovolných hasičů budou vydány nejpozději v termínu do 30. 6. 

2018 a zaslány na jednotlivá KSH ČMS.  

Doporučení pro KSH ČMS: 

Vydat své „PROHLÁŠENÍ“ soutěžícího, který stvrdí svým podpisem, že není v zaměstnaneckém poměru 

u HZS ČR ani zaměstnancem HZS podniku, a že splňuje fyzickou, zdravotní způsobilost a ostatní 

podmínky stanovené v propozicích soutěže a pokud dojde ke změně zdravotní způsobilosti před 

konání MČR v TFA, musí tuto skutečnost neprodleně uvést při akreditaci v místě konání mistrovství. 

Vzor viz příloha č. 1. Prohlášení: 

V případě startujícího závodníka mladšího 18 ti let, nutno předložit při akreditaci „Prohlášení 

rodiče/zákonného zástupce o způsobilosti člena SH ČMS k soutěži“. 

Vzor viz příloha č. 2. Doporučení pro KSH ČMS:  

 

  

  

  

 

 

 

 



Příloha č. 1)  

PROHLÁŠENÍ  

soutěžícího Krajského družstva ………………………............................................................ kraje  

na Mistrovství ČR v TFA /kvalifikační soutěž/ dobrovolných hasičů v roce 2018  

Soutěžící …..…………………………………..................... Datum narození……..…………………………………  

stvrzuje svým podpisem, že není v zaměstnaneckém poměru u HZS ČR ani zaměstnancem HZS 

podniku, a že splňuje fyzickou, zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v propozicích 

soutěže.  

Dále stvrzuje, že pokud dojde ke změně zdravotní způsobilosti těsně před nebo v v době konání 

soutěže TFA, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadateli konání soutěže.  

Datum: …………………………………  

         ..............………………………..  

       podpis soutěžícího  

 

 

Příloha č. 2)  

PROHLÁŠENÍ  

rodiče/zákonného zástupce o způsobilosti člena SH k soutěži  

Soutěžící …..……………………...............................…………… Datum narození……..…………………………………  

Souhlasím s tím, že výše uvedený nezletilý se může zúčastnit soutěže /vypsat/  

……………………………………..…………………………………………………………………………………............................…  

Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že se výše uvedené soutěže v disciplínách TFA může zúčastnit. 

Dále prohlašuji, že je zdravotně, fyzicky a psychicky způsobilý se této soutěže zúčastnit a nejsem si 

vědom (a) žádné jiné okolnosti, která by zabraňovala účasti na této soutěži.  

V ……………………………………...............… Datum ……………………..………………………  

Jméno rodiče/zákonného zástupce: …………………………….……………............……  

Podpis rodiče/zákonného zástupce: ……………............………………………………….  

Telefonní kontakt: ………………………………………………………………………..  

 



Orientační plán MČR v disciplínách v TFA dobrovolných hasičů město Domažlice: 

 

 

 

 


