Informace o MČR v TFA 2014 pro KSH
Mistrovství ČR v disciplínách TFA dobrovolných hasičů
Termín:

Sobota dne 4. října 2014

Místo:

Náměstí ve Štramberku /Moravskoslezský kraj/

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití
dýchacího přístroje jako zátěže). Soutěž bude probíhat 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.
Soutěž je především soutěží jednotlivců. Soutěž proběhne jen v kategorii muži a to ve
dvou věkových kategoriích:
a) do 40 let
b) nad 40 let

/ročník narození 1974 a mladší/
/ročník narození 1973 a starší/

Ženská kategorie se nezřizuje!!!
Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců a dle věkové kategorie. Vyhodnocení
družstev KSH proběhne na základě součtu tří nejlepších časů přihlášených
soutěžících za kraj. Věková kategorie nerozhoduje. Při nedostatku startujících
v jednotlivých kategoriích (min. 4) budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové
skupiny.
Soutěže se mohou zúčastnit členové SH ČMS, kteří nejsou příslušníci HZS ČR nebo
zaměstnanci HZS podniku.
Nominace soutěžících za svůj kraj provedou příslušné KSH.
Všichni startující musí být fyzicky způsobilí a zdravotně způsobilí. Při prezentaci se
soutěžící prokáže platným průkazem SH ČMS a platnou zdravotní prohlídkou, např.
kterou má u jednotky PO. Za zdravotní stav odpovídá vysílající KSH.
KSH nominuje za kraj do soutěže MČR v disciplínách TFA maximálně 5
závodníků a pořadatel soutěže si je rozdělí do věkových kategorií.
Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (zásahový oděv pro hasiče, zásahová obuv
pro hasiče, přilba pro hasiče, izolační dýchací přístroj, polohovací pás s karabinou)
splňující ustanovení právních předpisů a technických norem pro použití v jednotkách
PO. Přihlašující organizace odpovídá za stav prostředků, provádění pravidelných
kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné legislativy pro užití u
jednotek PO.

Ubytování a stravu si soutěžící zabezpečuje samostatně. Pořadatel zabezpečí překážky
a další technické prostředky soutěže. Startovné soutěžící neplatí.
Propozice M ČR v disciplínách TFA dobrovolných hasičů budou vydány v termínu do
30. 3. 2014.

Orientační plán M ČR v disciplínách v TFA dobrovolných hasičů:

