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ROZKAZ
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 17. března 2014,
k organizaci Velké ceny České republiky v požárním útoku
družstev HZS krajů a HZS podniků, Českého poháru ve dvojboji
a Českého poháru v disciplínách TFA
V souladu s § 38 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, pořádá MV-generální ředitelství HZS ČR a Asociace velitelů HZS podniků,
ve spolupráci s HZS Středočeského kraje, HZS Kraje Vysočina, HZS podniku Letiště
Vodochody, a.s., HZS podniku Správa železniční dopravní cesty, s.o., stanice Česká Třebová a
HZS podniku BIOCEL, a.s. Paskov, XVIII. ročník Velké ceny České republiky v požárním
útoku družstev HZS krajů a HZS podniků.
MV-generální ředitelství HZS ČR a Česká hasičská sportovní federace, o.s., dále pořádají,
ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje, HZS Plzeňského kraje, HZS Královéhradeckého kraje,
HZS Libereckého kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS Moravskoslezského kraje a HZS
Zlínského kraje, II. ročník Českého poháru ve dvojboji a II. ročník Českého poháru
v disciplínách TFA.
K zajištění těchto soutěží
I.

vydávám
v příloze tohoto rozkazu
1. propozice Velké ceny České republiky v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS
podniků (příloha č. 1),
2. propozice Českého poháru ve dvojboji (příloha č. 2),
3. propozice Českého poháru v disciplínách TFA (příloha č. 3;

II. u k l á d á m
1. ředitelům hasičských záchranných sborů krajů
seznámit s obsahem tohoto rozkazu podřízené příslušníky a velitele HZS podniků
ve své územní působnosti,
2. řediteli odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby MV-generálního
ředitelství HZS ČR
spolupracovat s jednotlivými pořadateli na přípravě a vyhodnocení XVIII. ročníku
Velké ceny České republiky v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS podniků,
II. ročníku Českého poháru ve dvojboji a II. ročníku Českého poháru soutěží
v disciplínách TFA.
Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem 31. prosince 2014.
Čj. MV-23000-1/PO-IZS-2014
Generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR

Asociace velitelů HZS podniků

P ř í l o h a č. 1
k Rozkazu GŘ HZS ČR č. 14/2014

Propozice
Velké ceny České republiky v požárním útoku
družstev HZS krajů a HZS podniků
Podmínky účasti
Velké ceny České republiky v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS podniků (dále
jen „Velká cena“) se může zúčastnit družstvo HZS kraje, jedno družstvo z každého územního
odboru HZS kraje nebo družstvo jednotky HZS podniku na základě přihlášky podané
v určeném termínu u příslušného pořadatele.
Pravidla
Jednotlivé závody Velké ceny budou provedeny podle platných pravidel požárního sportu
s těmito úpravami a odchylkami:
a)
b)
c)
d)
e)

na přihlášce družstva do soutěže musí být uveden vedoucí družstva, 7 závodníků a
maximálně 2 náhradníci,
do druhého pokusu smí nastoupit maximálně dva náhradníci,
nerozhodne-li (na základě počtu přihlášených družstev) příslušný pořadatel jinak,
budou provedeny dva pokusy; pokusy budou provedeny na jedné dráze,
k provedení druhých pokusů mohou družstva použít jiné, v prvém pokusu nepoužité,
nářadí (vč. motorové stříkačky) s výjimkou proudnic,
po dobu závodu bude používán přetlakový ventil, typ 4681, upravený pro požární
sport
v THT, s.r.o. Polička, který zajistí pořadatel závodu. Přetlakový ventil musí být prokazatelně
kalibrován v roce 2013 nebo 2014 v THT, s.r.o. Polička nebo v Technickém ústavu
požární ochrany Praha. Pořadatel při konání soutěže musí mít k dispozici alespoň kopii
platného kalibračního protokolu výše uvedeného přetlakového ventilu. Náhradní
přetlakový ventil zabezpečí na každou soutěž MV-generální ředitelství HZS ČR.

Rozsah soutěže
Do Velké ceny je v roce 2014 zařazeno celkem pět závodů.
D. Termíny, pořadatelé a místa konání jednotlivých závodů
1.
2.

15. května

22. května
pořadatel HZS Středočeského kraje,
Dneboh u Mnichova Hradiště

3.

30. května

4.

4. června

5.

pořadatel HZS podniku SŽDC, s.o.,
stanice Česká Třebová

11. června

pořadatel HZS podniku BIOCEL, a.s. Paskov,
Mošnov
pořadatel HZS podniku Letiště Vodochody, a.s.,
Vodochody

pořadatel HZS Kraje Vysočina,
Havlíčkův Brod

E.

Povinnosti pořadatelů
Každý pořadatel oznámí vhodnou formou podmínky, upřesňující jím pořádaný závod (termín
uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení závodu, povrch
dráhy, apod.) nejméně 4 týdny před konáním příslušného závodu. Ke zveřejnění
propozic na webových stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR (www.hzscr.cz)
a zaslání propozic na HZS krajů zašle pořadatel propozice v elektronické podobě
nejpozději 30 dní před uskutečněním závodu na elektronickou adresu
jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz.
2.

Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení závodu tak, aby proběhl organizovaně,
bezpečně, v souladu s pravidly požárního sportu a propozicemi této soutěže.

3.

Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádaného
závodu
a průběžných výsledků ze všech doposud konaných závodů na MV-generální ředitelství
HZS ČR v elektronické podobě spolu s návrhem článku do časopisu 112 na elektronickou
adresu jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz. MV-generální ředitelství HZS ČR zabezpečí
vystavení výsledků na webových stránkách a zveřejnění článku o závodu v časopisu 112.

F.

Hodnocení závodů

Bodové hodnocení jednotlivých závodů se provádí na základě nejlepších dosažených časů. V
případě dosažení shodného času u více družstev se porovnají další pokusy
v daném závodě. Dojde-li i potom ke shodě, udělí se dvě nebo více shodných míst.
Družstva na základě dosaženého umístění obdrží body podle následující tabulky:
místo
body

1.
15

2.
12

3.
10

4.
8

5.
6

6.
5

7.
4

8.
3

9.
2

10. a další
1

Při nesplnění disciplíny se družstvo bodově nehodnotí.
Jako ocenění výsledků dosažených v jednotlivém závodě se udělují družstvům na
1. až 3. místě diplomy a ceny, které zajistí pořadatel příslušného závodu. Doporučuje se,
aby jejich celková hodnota nebyla nižší než 8.000,- Kč.
Celkové vyhodnocení Velké ceny
1.

Zpracování celkového hodnocení a předání cen provede MV-generální ředitelství
HZS ČR, Asociace velitelů HZS podniků a zástupci pořadatelů jednotlivých závodů.

2.

Z pěti závodů se družstvům do celkového vyhodnocení započítají body ze čtyř
nejlepších výsledků. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem takto získaných bodů.
Při rovnosti bodů rozhodne o celkovém pořadí lepší umístění v posledním společně
hodnoceném závodě. Pokud družstva se stejným počtem bodů nelze celkově vyhodnotit
ani podle předchozího pravidla, rozhodne u těchto družstev nejlepší čas dosažený
v průběhu celé soutěže.

3.

Jako ocenění výsledků dosažených v soutěži Velká cena uděluje MV-generální
ředitelství HZS ČR družstvům diplomy a upomínkové ceny.

4.

Vítěz převezme putovní pohár generálního ředitele HZS ČR při vyhlášení ankety
Hasič roku. Družstvo, které v průběhu celé soutěže dosáhne nejlepší čas, obdrží cenu
prezidenta Asociace velitelů HZS podniků.

5.

Družstvům umístěným v celkovém pořadí na 1. až 3. místě budou předány také
poukázky na nákup věcných cen v obchodní síti OBI v celkové hodnotě 26.000,- Kč,
které zabezpečí MV-generální ředitelství HZS ČR. Hodnota poukázek na věcné ceny
bude odpovídat tomuto rozdělení:
1. místo - 12.000,- Kč
2. místo - 8.000,- Kč
3. místo - 6.000,- Kč.

Kontaktní adresy jednotlivých pořadatelů
1.

HZS podniku SŽDC, s.o., stanice Česká Třebová
Luboš Číž, tel. 972 3252 865, 725 098 000
e-mail: ciz@szdc.cz

2.

HZS Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav
Bc. Jaroslav Prelovský, tel. 950 861 275, 724 180 582
e-mail: jaroslav.prelovsky@sck.izscr.cz

3.

HZS podniku BIOCEL, a.s. Paskov, Zahradní 762, 739 21 Paskov
Metoděj Popov, tel. 558 462 363, 558 462 333, 604 269 812, fax 558 462 362
e-mail: metodej.popov@biocel.cz

4.

HZS podniku Letiště Vodochody, a.s., 250 70 Odolena Voda
Oldřich Martinák, tel. 255 763 140, fax 255 763 222
e-mail: oldrich.martinak@aero.cz

5.

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod
Ing. Zdeněk Šach, tel. 606 448 615
e-mail: zdenek.sach@hasici-vysocina.cz

P ř í l o h a č. 2
k Rozkazu GŘ HZS ČR č. 14 /2014

Propozice
Českého poháru ve dvojboji
A. Podmínky účasti
Českého poháru ve dvojboji (dále jen „dvojboj“) se může zúčastnit příslušník nebo
občanský zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS podniku nebo člen jednotky PO obce
nebo člen občanského sdružení na základě přihlášky podané v určeném termínu
u příslušného pořadatele.
B.

Organizace
Hlavními organizátory dvojboje jsou MV-generální ředitelství HZS ČR a Česká hasičská
sportovní federace, o. s. (dále jen „ČHSF“). Pořadateli jednotlivých závodů jsou příslušné
HZS krajů ve spolupráci s ČHSF a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen
„SH ČMS“).

C. Pravidla jednotlivých závodů
1.

2.

Jednotlivé dílčí závody běh na 100 m překážek i výstup do 4. podlaží cvičné věže se
vyhodnocují po dvou kolech v každé disciplíně. Toto nebrání pořadateli snížit počet kol
z důvodu špatných klimatických podmínek apod. Pořadí dílčích závodů určuje pořadatel.
Pořadí a časový program jednotlivých disciplín určuje pořadatel.

3.

Muži nad 35 let jsou dle dosažených časů součástí soutěže hlavní kategorie,
vyhodnocují se však samostatně.

4.

Pořadatelé jednotlivých závodů dvojboje mohou v propozicích upravit účast členů
občanských sdružení. Členové občanských sdružení nebudou hodnoceni v celkovém
vyhodnocení dvojboje.

5.

Ve všech kategoriích mají závodníci startovní číslo přiděleno podle aktuálního
umístění
v hodnocení dvojboje (v obráceném pořadí). U prvního závodu rozhoduje umístění ve
dvojboji na Mistrovství ČR v požárním sportu v roce 2013, popř. další vylosovaná
startovní čísla.

6.

Do jednotlivých disciplín jsou závodníci nasazování tak, aby v závěru mohli proti sobě
nastoupit nejlepší závodníci v daných kategoriích; pro tento způsob nasazení povede
ČHSF přehled výsledků v jednotlivých kategoriích na www.chsf.cz.

7.

Ocenění závodníků v jednotlivých závodech zabezpečuje pořadatel.

8.

ČHSF zajišťuje vedení průběžného pořadí v jednotlivých kategoriích, vyhodnocení
a ocenění nejlepších jednotlivců v celkovém hodnocení.

9.

Pořadatel ve spolupráci s ČHSF zajišťuje přihlášky a startovní listiny pro jednotlivé
disciplíny.

D. Kategorie dvojboje
1.

Hlavní kategorie – muži do 35 let včetně (rozhoduje rok narození, tzn. v roce 2014
muži narození v letech 1979 a později).

2.

Kategorie muži nad 35 let (v roce 2014 tedy muži narozeni 1978 a dříve).

3.

Muži absolvují celý dvojboj v jedné kategorii a o jejich zařazení do příslušné kategorie
rozhoduje přihláška na první závod, kterého se zúčastní.

E.

Termíny, místa konání, pořadatelé

1.

16. května

HZS Olomouckého kraje, Hranice na Moravě

2.

23. května

HZS Plzeňského kraje, Plzeň

3.

30. - 31. května

HZS Moravskoslezského kraje, Ostrava

4.

5. června

HZS Jihočeského kraje, České Budějovice

5.

25. – 26. července

6.

22. srpna

F.

Povinnosti pořadatelů

HZS Zlínského kraje, Uherský Brod, SDH Horní Lideč
HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Každý pořadatel oznámí vhodnou formou podmínky, upřesňující jím pořádaný závod (termín
uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení, povrch dráhy,
apod.) nejméně 3 týdny před konáním příslušného závodu. Ke zveřejnění propozic na
webových stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR (www.hzscr.cz)
a zaslání propozic na HZS krajů zašle pořadatel propozice v elektronické podobě
nejpozději 30 dní před konáním příslušného závodu na elektronickou adresu
jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz.
2.

Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení závodu tak, aby proběhl organizovaně,
bezpečně, v souladu s pravidly požárního sportu a propozicemi této soutěže.

3.

Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádaného
závodu na MV-generální ředitelství HZS ČR v elektronické podobě spolu s návrhem
článku do časopisu 112 na elektronickou adresu jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz. MVgenerální ředitelství HZS ČR zabezpečí vystavení výsledků na webových stránkách a
zveřejnění článku o příslušném závodu v časopisu 112.

G. Hodnocení v jednotlivých závodech - dle pravidel požárního sportu
„Ve dvojboji se stane vítězem soutěžící, který dosáhne nejnižšího součtu časů
úspěšnějších pokusů v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží
cvičné věže. V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhnou součtu stejných lepších
časů, rozhodne o jejich umístění součet časů z horších pokusů v obou disciplínách. Budeli i tento výsledek stejný, budou soutěžící hodnoceni na stejném pořadí.“
H. Bodová hodnota umístění v jednotlivých závodech
muži do 35 let včetně

muži nad 35 let

1. místo

40 b

11. místo

20 b

21. místo

10 b

1. místo

10 b

2. místo

35 b

12. místo

19 b

22. místo

9b

2. místo

7b

3. místo

32 b

13. místo

18 b

23. místo

8b

3. místo

5b

4. místo

29 b

14. místo

17 b

24. místo

7b

4. místo

2b

5. místo

27 b

15. místo

16 b

25. místo

6b

5. místo

1b

6. místo

25 b

16. místo

15 b

26. místo

5b

7. místo

24 b

17. místo

14 b

27. místo

4b

8. místo

23 b

18. místo

13 b

28. místo

3b

9. místo

22 b

19. místo

12 b

29. místo

2b

10.
místo

21 b

20. místo

11 b

30. místo

1b

I.

Celkové vyhodnocení dvojboje

1.

Zpracování celkového hodnocení dvojboje a předání cen provede zástupce ČHSF ve
spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

2.

Z šesti závodů se závodníkům do celkového vyhodnocení započítává součet tří
nejvyšších bodových hodnot. Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem takto
získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí nižší součet tří nejlepších
časů.

3.

Jako ocenění výsledků dosažených ve dvojboji se udělují závodníkům na 1. až 3. místě
v každé kategorii diplomy a poháry. Absolutní vítěz dvojboje převezme putovní pohár
generálního ředitele HZS ČR při vyhlášení ankety Hasič roku.

4.

ČHSF zajistí ceny pro celkové vyhodnocení dvojboje.

J.

Kontaktní adresy jednotlivých pořadatelů

1.

HZS Olomouckého kraje
Ing. Arnošt Lenoch, tel. 950 781 063, 602 410 571
e-mail: arnost.lenoch@hzsol.cz

2.

HZS Plzeňského kraje
Ing. Jan Kolář, tel. 950 331 164, 725 045 350
e-mail: jan.kolar@hzspk.cz

3.

HZS Moravskoslezského kraje
Ing. Tomáš Lefner, tel. 602 562 532
e-mail: tomas.lefner@hzsmsk.cz

4.

HZS Jihočeského kraje
Mgr. Štěpán Kavan, tel. 950 230 126
e-mail: stepan.kavan@jck.izscr.cz

5.

HZS Zlínského kraje
Ing. Štefan Hrtús, 724 190 313
email: stefan.hrtus@zlk.izscr.cz

6.

HZS Královéhradeckého kraje
Bc. Rudolf Jelínek, tel. 950 530 713
e-mail: souteze@hkk.izscr.cz

P ř í l o h a č. 3
k Rozkazu GŘ HZS ČR č. 14/2014

Propozice
Českého poháru v disciplínách TFA
A. Podmínky účasti
Českého poháru v disciplínách TFA (dále jen „TFA“) se může zúčastnit jednotlivec nebo
družstvo, příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS podniku,
člen jednotky PO obce nebo student Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava,
Fakulty bezpečnostního inženýrství na základě přihlášky podané v určeném termínu u
příslušného pořadatele.
B.

Organizace
Hlavním organizátorem TFA jsou MV-generální ředitelství HZS ČR a ČHFS. Pořadateli
jednotlivých závodů jsou příslušné HZS krajů ve spolupráci s ČHSF a SH ČMS.

C. Pravidla jednotlivých závodů
1.

Jednotlivé závody TFA budou provedeny podle platných pravidel soutěží v
disciplínách TFA.

2.

TFA je především soutěží jednotlivců. Pořadatelé mohou v jednotlivých závodech
vyhodnotit i soutěžní družstvo.

3.

V jednotlivých závodech se družstva hodnotí podle součtu časů dosažených
jednotlivými členy družstva v soutěži jednotlivců. Složení družstva, počet členů, jejich
kategorie a klíč, podle kterého se jejich čas do soutěže družstev započítá, stanovuje
pořadatel v propozicích.

4.

Soutěžní družstvo musí být složeno nejméně ze 4 závodníků bez ohledu na věkovou
kategorii. Jmenovitá sestava družstva musí být nahlášena před startem soutěže, zpravidla
při prezenci, ostatní závodníci startují v soutěži jednotlivců ve svých kategoriích. Do
výsledku družstva se počítají tři nejlepší časy členů družstva. Jeden z členů družstva musí
být určen jako vedoucí družstva.

5.

Ocenění závodníků v jednotlivých závodech zabezpečuje HZS kraje.

6.

ČHSF zajišťuje vedení průběžného pořadí v jednotlivých kategoriích, vyhodnocení
a ocenění nejlepších jednotlivců v celkovém hodnocení. ČHSF vede přehled výsledků
v jednotlivých kategoriích na www.chsf.cz.

7.

Pořadatel ve spolupráci s ČHSF zajišťuje přihlášky a startovní listiny pro jednotlivé
disciplíny.

D. Komisař TFA
Při závodech TFA bude přítomen komisař, kterého nominuje MV-generální ředitelství HZS
ČR.
Komisař musí mít kvalifikaci rozhodčí-instruktor TFA.
Úkolem komisaře je dohlížet na dodržování pravidel soutěží v disciplínách TFA, nestranné
rozhodování rozhodčích a zhodnocení výkonů soutěžících.
Komisař je povinen převzít funkci hlavního rozhodčího, pokud se pořadatelem jmenovaný
hlavní rozhodčí na závod nedostaví, nebo vyskytnou-li se opakované vážné závady v jeho

rozhodování.
Komisař je členem odvolací komise závodu.
Po ukončení závodu zpracuje komisař „Zprávu o závodu TFA“, kterou předá
na MV-generální ředitelství HZS ČR.
E.
1.

Kategorie TFA
Výsledky jednotlivců se budou vyhodnocovat v kategoriích muži, ženy a družstva,
kategorie mužů a žen lze rozdělit podle věku:
a) muži - A – 18 až 34 let,
- B - 35 až 44 let,
- C - 45 a více let,
b) ženy - A – 18 až 34 let,
- B - 35 až 44 let,
- C - 45 a více let,
c) družstva - podle propozic.

2.

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

3.

Pořadatel může vyhodnotit závodníky v tzv. podkategoriích (např. 45 až 49, 50 a více
let), hodnocení TFA proběhne podle odstavce 1.

4.

Pokud jsou v kategorii méně než 4 soutěžící, vyhodnocuje se v kategorii A jen vítěz,
kategorie B a C se slučují s nejbližší mladší kategorií.

F.

Termíny, místa konání, pořadatelé

1.

13. května

2.

12. července HZS Plzeňského kraje,
Plzeň

3.

14. srpna

HZS Libereckého kraje,
Harrachov

4.

30. srpna

HZS Moravskoslezského kraje,
Ostrava

5.

11. září

HZS Zlínského kraje
Kroměříž

HZS Olomouckého kraje,
Olomouc

G. Povinnosti pořadatelů
Každý pořadatel předá propozice závodu komisaři prostřednictvím emailu
jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz, nejméně 3 týdny před pořádáním příslušného závodu.
Komisař posoudí propozice s pravidly soutěží v disciplínách TFA a navrhne případnou
úpravu. Následně budou propozice zveřejněny na www.hzscr.cz a www.chsf.cz.
2.

Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení závodu tak, aby proběhl organizovaně,
bezpečně, v souladu s pravidly soutěží v disciplínách TFA a propozicemi této soutěže.

3.

Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádaného
závodu na MV-generální ředitelství HZS ČR v elektronické podobě spolu s návrhem
článku do časopisu 112 na elektronickou adresu jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz. MV-

generální ředitelství HZS ČR zabezpečí vystavení výsledků na webových stránkách a
zveřejnění článku o příslušném závodu v časopisu 112.
H. Hodnocení v jednotlivých závodech, stanovení pořadí
1.

Pořadí jednotlivců v každé kategorii se stanoví na základě celkového dosaženého času
soutěžícího, nebo součtu časů dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací.

2.

Pořadí družstev se stanoví na základě součtu výsledných časů propozicemi
stanovených členů družstva, včetně penalizací. Nejkratší výsledný čas družstva znamená
nejlepší pořadí.

3.

V případě rovnosti výsledných časů dvou a více družstev rozhoduje o celkovém pořadí
mezi těmito družstvy nižší součet umístění do hodnocení družstva započítaných členů
družstva v celkovém pořadí soutěžících bez rozdílu věku.

4.

Pokud i tento součet umístění je shodný, rozhoduje lepší čas dalšího soutěžícího člena
družstva.

5.

Pokud družstvo nemá v soutěži dalšího člena, nebo jeho další člen soutěž nedokončil,
je v případě shody podle předchozího odstavce hodnoceno jako horší.

I.

Bodová hodnota umístění v jednotlivých závodech
Jednotlivci na základě dosaženého umístění obdrží body, do celkového vyhodnocení
TFA, podle následující tabulky:
místo
body

J.

1.
15

2.
12

3.
10

4.
8

5.
6

6.
5

7.
4

8.
3

9.
2

10. a další
1

Celkové vyhodnocení TFA

1.

Zpracování celkového hodnocení TFA a předání cen provede zástupce ČHSF ve
spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

2.

Z pěti závodů se jednotlivcům do celkového vyhodnocení započítává součet tří
nejvyšších bodových hodnot. Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším počtem takto
získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejnižší součet časů ze společně
absolvovaných soutěží.

3.

Jako ocenění výsledků dosažených v TFA se udělují jednotlivcům v každé kategorii na
1. až 3. místě diplomy a poháry. Absolutní vítěz TFA v kategorii jednotlivců převezme
putovní pohár generálního ředitele HZS ČR při vyhlášení ankety Hasič roku.

4.

ČHSF zajistí ceny pro celkové vyhodnocení TFA.

K.

Kontaktní adresy jednotlivých pořadatelů

1.

HZS Olomouckého kraje
Věra Pumprlová, tel. 950 770 025
e-mail: sport.club@hzsol.cz

2.

HZS Plzeňského kraje
plk. Ing. Pavel Musil, 950 331 120
email: pavel.musil@hzspk.cz

3.

HZS Libereckého kraje

mjr. Ing. Pavel Viták, 724 178 388
email: pavel.vitak@hzslk.cz

4.

HZS Moravskoslezského kraje
Bc. Miroslav Šín, tel. 773 759 930
e-mail: mirek.sin@seznam.cz

5.

HZS Zlínského kraje
Ing. Vladimír Pitner, tel. 602 550 261
e-mail: vladimir.pitner@zlk.izscr.cz

