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Úvodní ustanovení
Pravidlo 1
Rozhodující orgán Havlíčkobrodské ligy, funkční období
1) Nejvyšším orgánem Havlíčkobrodské ligy je RADA HB Ligy. Soutěže v požárním útoku
Havlíčkobrodské ligy organizuje „OS“ HB LIGA v PÚ, IČO: 22766863. Nejvyšším orgánem
HB ligy v PÚ je tedy Výkonný výbor Občanského sdružení HB LIGA v PÚ (dále jen RADA
HB ligy)
2) RADA Havlíčkobrodské ligy je volena na jedno funkční období, jeden ročník
Havlíčkobrodské ligy

Pravidlo 2
Složení rozhodujícího orgánu
1) RADA Havlíčkobrodské ligy je složena ze 9 členů.
2) V RADĚ Havlíčkobrodské ligy může být zastoupeno jedno SDH dvěma členy, a to pouze
v případě, jednoho zástupce SDH za družstvo Muži a jedné zástupkyně za družstvo Ženy.

Pravidlo 3
Volba rozhodujícího orgánu
1) RADA je volena z přihlášených kandidátů, vždy jeden za SDH v kategorii Muži a jeden
zástupce z SDH v kategorii Ženy dle stanov „OS“
2) Termín a kontakt pro zaslání přihlášek stanovuje RADA Havlíčkobrodské ligy, které končí
funkční období. RADA vystaví na hlavní straně www.hbhl.firesport.eu a na stránce
http://www.facebook.com/HBliga příspěvek o přijímání přihlášek pro následující funkční
období s kontaktem a termínem na podání. Příspěvek musí obsahovat termín a místo konání
volby nové RADY Havlíčkobrodské ligy pro následující funkční období. Minimální doba pro
zaslání přihlášek je 14 kalendářních dnů.
3) RADA Havlíčkobrodské ligy je volena na členské schůzi „OS“ konané vždy po řádném
ukončení příslušného ročníku. Volby se zúčastňuje vždy jeden zástupce z 15-ti nejlépe
umístěních družstev v kategorii Muži a z 8-mi nejlépe umístěných družstev v kategorii Ženy
a členové „OS“.
4) Zástupci družstev, kteří splňují pravidlo3, odst. 3, zvolí před vlastní volbou tří-členou
kontrolní a volební radu.
5) Volba RADY Havlíčkobrodské ligy je tajná. Volba se provádí na hlasovací lístek. Hlasovací
lístek obsahuje jména přihlášených kandidátů a příslušné pole pro zaškrtnutí hlasu. Jednomu
kandidátovy na volebním lístku lze dát maximálně jeden hlas, jinak je lístek neplatný.
6) V případě shody počtu přihlášených s počtem volených (tedy 9), či méně, lze provést volbu
veřejnou, pravidlo3, odst. 5 se ruší.
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Pravidlo 4
Práva a povinnosti RADY Havlíčkobrodské ligy
1) RADA má právo:
-

vyžadovat po pořadateli odstranění zjištěných nedostatků, v případě neodstranění
závažných nedostatků, má právo dané kolo zrušit bez náhrady
odvolat rozhodčího za hrubé nedodržení jeho povinností
v případě nezpůsobilosti terénu bez zavinění pořadatele (např. povodně, několika denní
déšť, atd…)musí po dohodě s pořadatelem zvolit nový termín soutěže
odebrat body za umístění družstvu, které nesplní podmínky dané pravidly
udělovat výjimky z pravidel Havlíčkobrodské ligy pro daný ročník
+ dle stanov „OS“

2) RADA má povinnost:
-

-

připravit schůzi Havlíčkobrodské ligy pro volbu RADY Havlíčkobrodské ligy pro
následující ročník
připravit schůzi Havlíčkobrodské ligy pro volbu pořadatelů soutěží Havlíčkobrodské ligy
přeměřit a překontrolovat soutěžní dráhu před zahájením soutěže
přezkoušet a zkontrolovat časomíru a měřidla před zahájením soutěže
zkontrolovat kvalifikaci rozhodčích
odsouhlasit schéma dané soutěže
průběžně kontrolovat regulérnost soutěže
překontrolovat výsledky daného kola
být přítomna po celou dobu konání soutěže kola Havlíčkobrodské ligy v nadpoloviční
většině členů rady, včetně doby přípustné pro podání protestu dle pravidla 17 bod 7.
+ dle stanov „OS“
rozhodnutí rady musí být vždy nadpoloviční většinou z přítomných členů na soutěži

Pravidlo 5
Složení RADY Havlíčkobrodské ligy pro funkční období 2015

1) Rada zvolená pro funkční období 2015je:
Jméno, příjmení
Martin Fikar
Martin Bárta
Jiří Veselský
Martin Klimeš
Pavel Slezák
Tereza Kubíčková
Mirka Popelková
Šárka Medová
Tomáš Francl

za SDH
SDH Květinov
SDH Věž
SDH Kunemil
SDH Česká Bělá
SDH Nová Ves
SDH Nová Ves
SDH Věž
SDH Zdislavice
SDH Kynice

telefon
774 951 531
724 517 775
724 955 052
777 355 022
775 568 835
721 555 879
775 200 952
725 061 322
723 054 971

email
FikarMartin@seznam.cz
ogie@email.cz
j.veselsky@email.cz
klimes01@seznam.cz
p.slezak@bohemia-machine.cz
terikp@centrum.cz
popelkova.mirka@gmail.com
medova.sarka@email.cz
sdhkynice@email.cz

V případě absence člena rady ligy, má dané SDH právo náhrady člena v Radě ligy.
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Pravidlo 6
Rozsah působnosti pravidel, výklad pravidel
1) Pravidla Havlíčkobrodské ligy je souhrn nařízení, příkazů a omezení vztahujících se
k danému ročníku Havlíčkobrodské ligy.
2) Pravidla Havlíčkobrodské ligy musí být odsouhlasena RADOU Havlíčkobrodské ligy před
zahájením daného ročníku.
3) Pravidla Havlíčkobrodské ligy nejsou nadřazena výrokům RADY Havlíčkobrodské ligy.
4) Tyto pravidla nahrazují pravidla Havlíčkobrodské ligy pro rok 2014 v plném znění.
Pravidlo 7
Platnost a schvalování pravidel
1) Pravidla Havlíčkobrodské ligy platí na každé soutěži Havlíčkobrodské ligy uvedené
v pravidle 39. Pravidla mohou být použita i na jiných pohárových soutěžích.
2) Pravidla Havlíčkobrodské ligy platí po celou dobu soutěže, s výjimkou pravidla 12, bod 2,
kdy lze použít i v mužské kategorii v doplňkové disciplíně (neplatí pro kolo HB ligy) trať
zkrácenou na 2B a pravidla 13 bod 5.
3) Pravidla Havlíčkobrodské ligy jsou po odsouhlasení v platnosti po celou dobu konání ročníku
Havlíčkobrodské ligy a nelze je v průběhu ročníku měnit.
4) Pravidla Havlíčkobrodské ligy schvaluje RADA Havlíčkobrodské ligy.

Organizování soutěží
Pravidlo 8
Soutěže Havlíčkobrodské ligy
1) Soutěž Havlíčkobrodské ligy se musí vždy řídit pravidly Havlíčkobrodské ligy a rozhodnutím
RADY Havlíčkobrodské ligy.
2) Soutěž Havlíčkobrodské ligy se může konat i mimo okres Havlíčkův Brod.
3) Počet soutěží stanovuje RADA Havlíčkobrodské ligy.
4) Soutěže Havlíčkobrodské ligy jsou hodnoceny v kategoriích Muži a Ženy.
Pravidlo 9
Časové uspořádání soutěží
1) Soutěže Havlíčkobrodské ligy musí probíhat ve dnech pracovního klidu, tzn. soboty a neděle,
popř. ve svátkách. Ve výjimečných případech lze pořádat soutěž v pátek.
2) Začátkem soutěže se rozumí zahajovací nástup .
3) Začátky soutěží jsou stanoveny pro sobotu na 11:00, platí i pro svátek, po kterém následuje
den pracovního klidu nebo další svátek. Pro nedělní soutěže je stanoven začátek soutěže na
10:00, platí i pro svátky, po kterém následuje pracovní den.
4) Ve výjimečných případech lze pořádat Noční soutěž Havlíčkobrodské ligy, jejíž začátek je
stanoven na 22:00.
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5) Start prvního soutěžního družstva musí proběhnout vždy nejpozději 15min od začátku
soutěže.
6) Jiné časové uspořádání je zakázáno.
Pravidlo 10
Pořadatelé soutěží Havlíčkobrodské ligy, volba pořadatelů
1) Pořadatelem soutěže Havlíčkobrodské ligy může být každé SDH.
2) Pořadatel soutěže na základě výzvy RADY Havlíčkobrodské ligy podá v příslušném termínu
přihlášku (příloha č.2).
3) Výzva je vyvěšena na hlavní stránce www.hbhl.firesport.cz a na stránce
http://www.facebook.com/HBliga . Výzva musí být vyvěšena minimálně 14 kalendářních
dní a musí obsahovat Termín podání přihlášek ,termín a místo konání volby, počet soutěží.
4) Pořadatel soutěže Havlíčkobrodské ligy je volen na druhé jarní schůzi Havlíčkobrodské ligy.
Pořadatel je povinen na volbu připravit prezentaci.
5) Volba pořadatelů Havlíčkobrodské ligy je volena vždy po řádné volbě RADY
Havlíčkobrodské ligy. Volby se zúčastňuje vždy jeden zástupce z 15-ti nejlépe umístěních
družstev v kategorii Muži a z 5-ti nejlépe umístěných družstev v kategorii Ženy.
6) Volba probíhá po přednesení prezentací žadatelů.
7) Volba pořadatelů Havlíčkobrodské ligy je tajná. Volba se provádí na hlasovací lístek.
Hlasovací lístek obsahuje jména přihlášených kandidátů a příslušné pole pro zaškrtnutí hlasu.
Jednomu kandidátovy na volebním lístku lze dát maximálně jeden hlas, jinak je lístek
neplatný.
8) Pořadatel je povinen po zvolení uhradit do fondu Havlíčkobrodské ligy částku 2000,- Kč.
Tato částka bude rozdělena při ukončení daného ročníku nejlépe umístěným družstvům dle
klíče uvedeném v pravidle38.
Pravidlo 11
Povinnosti pořadatele
1) Pořadatel je povinen zajistit bezproblémový průběh soutěže v souvislosti s pravidly
Havlíčkobrodské ligy.
2) Pořadatel je povinen zajistit takový počet pořadatelů, aby nebyla ohrožena plynulost a
regulérnost soutěže.
3) Pořadatel je povinen zajistit rozhodčí pro jednotlivé úkony dle pravidla 25 až 29 a představit
RADĚ Havlíčkobrodské ligy, na nástupu soutěžícím.
4) Pořadatel je povinen vyvěsit na přístupném místě platná pravidla Havlíčkobrodské ligy.
5) Pro regulérnost soutěže je povinen zajistit zapisovatele výsledků, který v dané kategorii
nesoutěží.
6) Před zahájením soutěže seznámit soutěžící se schématem celé soutěže toto schéma nesmí být
v průběhu měněno.
7) Reprodukčně a písemně vyhlašovat výsledky daného útoku, vždy oba časy , vyzívat soutěžní
družstva na přípravné plato, informovat diváky o startovním a průběžném pořadí.
8) Zajistit pro případné poskytnutí první pomoci zdravotnickou pomoc, tzn. minimálně
zdravotníka s lékárničkou.
9) Dodržet podmínky pro způsobilost konání soutěže, mimo jiné pravidlo 20 a 21.
10) Dodržet pravidlo 15 odst. 8 , je povinen zajistit obsazení startovního pořadí bez volných
startovních pozic, tzn. registrovat soutěžící družstva dle příjezdu od první volné startovní
pozice.
11) Po řádném ukončení daného kola Havlíčkobrodské ligy předložit do 5. minut výsledkovou
listinu ke schválení radě Havlíčkobrodské ligy, viz taktéž pravidlo 36.
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12) Ohodnotit soutěžící dle pravidla 19.
13) Pořadatel je povinen zajistit občerstvení v dostatečném množství pro celý průběh soutěže.
Výběr minimálně ze dvou druhů teplých jídel (klobása, párek a jiné uzeniny považovány za
jeden druh jídla).
14) Povinen zaslat neprodleně po ukončení daného kola výsledkovou listinu s pořadím startů
jednotlivých družstev v elektronické podobě na e-mail: ogie@email.cz
15) Vyvěsit na přístupném místě průběžné pořadí z předešlých kol Havlíčkobrodské ligy.
Pořadatel kola, které následuje den po předchozím kole toto pravidlo nemusí dodržet.
16) Pořadatel je povinen akceptovat všechny podmínky stanovené pravidly pro pořádání
Havlíčkobrodské ligy včetně podmínek sponzorů .

Pravidlo 12
Disciplíny
1) Předmětem soutěžní disciplíny v požárním sportu Havlíčkobrodské ligy je pouze požární
útok.
2) Požární útok kategorie Muži se absolvuje na plnou délku tratě, tedy 3B, dle přílohy č.1.
Požární útok kategorie Ženy se absolvuje na zkrácenou délku tratě, tedy 2B, dle přílohy č.1,
zkrácenou o 20m od nástřikové čáry.
3) Soutěž však může být doplněna o jiný sportovní program, disciplínu, který se však
nezapočítává do výsledků Havlíčkobrodské ligy dále jen „Druhé kolo“.
4) Při konání „Druhého kola“, musí pořadatel na start připustit jak kategorii mužů i žen (z
prvého kola), popřípadě může toto kolo rozšířit o jinou kategorii (např. veteránů)
5) Z prvého do druhého kola smí pořadatel připustit jen takové množství soutěžících, aby
zbytečně neprodlužoval délku trvání soutěže. Z prvého do druhého kola může být puštěno
max. 10 družstev mužů a max. 5 družstv žen..
6) V druhém kole může dojít ke snížení doby přípravy na základně a jiných úkonů, které sníží
časové zatížení.
7) Přestávka mezi hlavním kolem Havlíčkobrodské ligy a doplňující disciplinou či soutěží může
být maximálně 15 minut.
Pravidlo 13
Účast soutěžících
1) Soutěže Havlíčkobrodské ligy se mohou zúčastnit všechna soutěžní družstva z celé ČR, A i B
teamy jednotlivých SDH.
2) Soutěže v požárním útoku se smí zúčastnit maximálně 7 soutěžících, lze ji však uskutečnit
v menším počtu, nejméně však 5 soutěžících.
3) Soutěžící družstva soutěží na vlastní nebezpečí.
4) V ligovém kole soutěže HB ligy může být půjčován maximálně jeden člen z jiného
soutěžního družstva, avšak tento jedinec může v dané kategorii soutěžit za maximálně dvě
družstva. Tito soutěžící musí být zřetelně označeni nebo musí být ve svém domovském dresu.
Vedoucí družstva je povinen toto nahlásit při prezentaci družstva nejpozději však na nástupu
při zahájení soutěže hlavnímu rozhodčímu.
5) V druhém kole ( finále nebo rozstřely), „dále jen finále“ můžou být půjčováni dva členi
z jiného soutěžního družstva, avšak tito soutěžící můžou v daném kole soutěžit za maximálně
dvě družstva. Tito soutěžící musí být zřetelně označeni nebo musí být ve svém domovském
dresu. Vedoucí družstva je povinen toto nahlásit hlavnímu rozhodčímu před zahájením finále.
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6) V případě A a B teamů při kontrole materiálu prvního družstva nastoupí i druhé, které bude
orazítkováno – celkem nastoupí min. 12 členů. Při svém startu je povinno toto označení
předložit ke kontrole rozhodčímu v přípravném prostoru, rozhodčímu na základně a
startérovi.
7) Na zahajovací nástup jsou povinna nastoupit všechna přihlášená družstva v min. počtu tří
členů řádně ustrojených v dresech.
8) Na závěrečný nástup jsou povinna nastoupit min. družstva na bodovaných místech v počtu
min. tří soutěžících řádně ustrojených v dresech.
9) Každé družstvo má právo dvakrát za daný ročník využít výjimky a nezúčastnit se
zahajovacího nebo závěrečného nástupu dle článku 6 a 7 pravidlo 13. Jedna vyjímka = jeden
nástup. Na jedné soutěži se mohou využít obě vyjímky. Využití výjimky předčasného
odjezdu je povinen nahlásit vedoucí družstva při poradě velitelů členům rady ligy. Při využití
vyjímky pozdějšího příjezdu družstvo musí být do soutěže přihlášeno a nastoupeno
v kontrolním prostoru před odstartováním posledního družstva v dané kategorii a nemůže
toto družstvo využít předchozí rezervaci startovního pořadí a musí se vždy zařadit na
poslední startovací místo ve své kategorii. Zároveň uplatnění této vyjimky musí mít družstvo
odsouhlaseno s radou ligy. Nahlášenou vyjímku nelze vzít zpět.

Pravidlo 14
Pozvánky a propozice soutěží
1) Pozvánky a propozice nejsou na soutěžích Havlíčkobrodské ligy povinné.
Pravidlo 15
Přihlášky na soutěž Havlíčkobrodské ligy,startovné, pořadí startu
1) Přihláškou k soutěži se rozumí zaplacení startovného při prezentaci.
2) Uhrazením startovného soutěžící potvrzují svou zdravotní způsobilost k fyzické zátěži při
požárním útoku a zároveň tímto potvrzují znalost pravidel HB ligy. V HB lize se požární útok
provádí bez omezovače výkonu (přetlakového ventilu), proto se soutěží na vlastní nebezpečí
3) Družstvo se smí přihlásit nejpozději 5 minut před zahájením soutěže, tím se rozumí
zahajovací nástup.
4) V případě zdržení družstva, způsobené nepředvídatelnou situací (porucha vozidla, dopravní
nehoda, apod..), je nutné kontaktovat RADU Havlíčkobrodské ligy, která má právo družstvo
ze zahajovacího nástupu omluvit.
5) Výše startovného může činit maximálně 150,- Kč za jedno startovní družstvo.
6) Pořadí na startu je dáno pořadím zaplacení startovného.
7) Internetová rezervace startovního pořadí je povolena a to na , http://hbhl.firesport.eu/ .
Rezervace je vždy povolena pouze do 10.místa a po obsazení jsou povoleny další startovací
pozice. Uzávěrka této rezervace je stanovena na 12:00 v den před konáním vlastní soutěže.
8) Pořadatel je povinen zajistit obsazení startovního pořadí bez volných startovních pozic,tzn.
registrovat soutěžící družstva dle příjezdu od první volné startovní pozice.
9) Startovní pořadí nelze v průběhu prezentace ani v průběhu vlastní soutěže měnit. Výjimkou
je pouze výměna dohodou mezi dvěma družstvy, tzv. KUS za KUS, nesmí tím být změněna
startovní pozice jiného družstva!
Pravidlo 16
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Zrušení nebo odložení soutěže
1) Soutěž může být zrušena nebo odložena pořadatelem či radou ligy a to pouze v krajních
případech, kdy by došlo ke škodám na majetku či zdraví soutěžících.
2) Termín náhradní soutěže se stanoví na základě shody pořadatele s radou Havlíčkobrodské
ligy. V případě neshody platí pravidlo 16 bod 3.
3) Rada Havlíčkobrodské ligy má právo zrušit dané kolo bez náhrady, a to i v případě, že dané
kolo bylo zrušeno dle pravidla 16 bodu 1) a pořadatel trvá na jeho odložení.
4) V případě zrušení soutěže na základě vážných pochybení pořadatele propadá vstupní
poplatek ve prospěch Havlíčkobrodské ligy.
Pravidlo 17
Protesty a odvolání
1) Protest lze podat pouze proti poškození a hodnocení vlastního družstva a proti výsledkům
soutěže a to s kaucí 200,- Kč, která v případě neoprávněnosti propadne ve prospěch
pořadatele.
2) Při podání odvolání k protestu se opět skládá nová kauce.
3) Kauci přebírá hlavní rozhodčí, kterému je písemný protest nebo odvolání předáno. Je u něj
složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací,
v opačném případě je pořadatel povinen vystavit protestujícímu příjmový doklad na
propadlou kauci.
4) Protest soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká.
5) O oprávněnosti protestu rozhoduje hlavní rozhodčí.
6) Odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího se podává radě Havlíčkobrodské ligy.
7) Protesty se podávají písemně, a to:
- do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu
nebo hodnocení pokusu.
-

do 10 minut od vyvěšení výsledků radou Havlíčkobrodské ligy, jsou-li spornou otázkou
tyto výsledky
8) Rozhodnutí o způsobu řešení protestu nebo odvolání, musí být vždy písemné. Ten kdo
rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání
podáno.
9) Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu nebo odvolání s podpisem
toho, kdo jej přijal.
10) Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu nebo odvolání přímo na místě
soutěže, není další odvolání a její rozhodnutí je konečné.
11) Protest nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jeho projednávání hlavním
rozhodčím nebo odvolací komisí. Kauce se v tom případě vrací.
12) Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit.
Pravidlo 18
Úhrady výdajů
1) Výdaje spojené s pořadatelstvím soutěže nese vždy pouze pořadatel.
2) Výdaje spojené s dopravou, občerstvením, nácvikem, provedení soutěžní disciplíny hradí
vždy soutěžící.
Pravidlo 19
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Udělování cen
1) Pořadatel musí zajistit a předat ceny nejméně 15-ti nejlépe umístěným družstvům mužů a 8
nejlépe umístěným družstvům žen pro soutěžní kolo Havlíčkobrodské ligy.
2) Pořadatel musí předat všem zúčastněným družstvům výsledkovou tabulku, které musí
obsahovat minimálně výsledný čas družstev a počet obdržených bodů.
3) Rozdělení bodů je následující:
UMÍSTĚNÍ

KATEGORIE
Muži (bodů)

Ženy (bodů)

UMÍSTĚNÍ

KATEGORIE
Muži (bodů)

Ženy (bodů)

1.místo

20

10

9.místo

7

0

2.místo

17

8

10.místo

6

0

3.místo

15

6

11.místo

5

0

4.místo

13

5

12.místo

4

0

5.místo

11

4

13.místo

3

0

6.místo

10

3

14.místo

2

0

7.místo

9

2

15.místo

1

8.místo

8

1

4) V případě, že by např. na druhém místě byla dvě družstva, získají tato družstva po 17 bodech
do tabulky, další družstvo získá umístění na 4.místě ( 13 bodů ) a podobně.
5) Ocenění za doplňkové soutěže je v plné kompetenci pořadatele.

Technické podmínky
Pravidlo 20
Povrch drah, dráha, základny, terče
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Pořadatel je povinen zajistit regulérní trať dle parametrů uvedených v příloze č.1.
Daná kategorie musí být odběhnuta na jedné dráze.
Povrh tratě může být travnatý, tartanový, antukový či tvořen z umělých hmot.
Sklon dráhy je volný.
Základna pro umístění nářadí musí mít rozměry 2x2m, výšky 0,1m. Základna musí mít
všechny strany kryté pro zabránění vklínění nohy pod základnu.
Pořadatel je povinen připravit ve vzdálenosti min. 0,5m kolem základny a min. 1m široký
pruh ke kádi pevný, nepohyblivý, nebahnitý, odvodněný podklad bez nečistot ( tartan,
dlažba, asfalt, beton )
Pořadatel je povinen zajistit káď bez ostrých hran o objemu min.1000 l, stěny vysoké 0.8m.
Na kádi nesmějí přečnívat žádné nosné úchyty, které by mohly způsobit poranění soutěžících.
Pořadatel je povinen zajistit přípravný prostor o rozměrech 4m2 , ve kterém bude prováděna
kontrola materiálu před útokem dle pravidla 27.
Pořadatel je povinen zajistit spolehlivé měřící zařízení s příslušnými terči, které musejí
splňovat následující kritéria:
- terč je štít o rozměrech 50 x 50 cm, s otvorem o průměru 50 mm uprostřed ve výši 1,6m
nad zemí
- terč musí signalizovat vyražení, mechanické nebo elektrické.
- terč musí splňovat obtížnost dle dodaného jednotného kalibru

10) Nástřikové terče jsou zakázané.
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11) Pokud se soutěž pořádá souběžně na dvě základny, pořadatel je povinen si zajistit takovou
časomíru, která bude mít čtyři terče shodné obtížnosti a konstrukce.
12) Po dobu konání soutěže nesmí být s výše uvedenými prostředky jakkoliv manipulováno..

Pravidlo 21
Rozmístění značek
1) Pořadatel musí zajistit na dráze osazení nepřenosných značek. Tyto značky jsou vyrobeny
z reflexního materiálu a musí být pro všechny kola Havlíčkobrodské ligy jednotné.
2) Jedná se o 18-ti metrové úseky pro muže a 17,5 metrové pro ženy měřené od čáry stříkání
značkami dodanými RADOU Havlíčkobrodské ligy. Jiné značky než značky vyznačené
pořadatelem nejsou na dráze přípustné.
3) Po dobu konání soutěže nesmí být s výše uvedenými prostředky jakkoliv manipulováno.
4) Rozmístění a počet značek je patrný z obrázku příloha č.1.
Pravidlo 22
Nářadí
1) Veškeré nářadí k provedení pokusu si dodává soutěžící a nese za ně veškerou odpovědnost.
2) Stroj:
- motorovou stříkačku je možno použít libovolnou
- může být před startem pokusu nastartovaná
- musí být s funkčními klouby a klapkou
- savicový přechod na hrdle čerpadla je povolen
- na sacím (savicovém přechodu) hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně 2,5 / dva a půl /
závitu v celé délce závitu.
3) Savicové vedení, koš:
- lze použít savice o délce min.2,5m +/- 0,1m
- lze použít savice s O kroužky na šroubení
- šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 / dva a půl /závitu v celé délce závitu
- nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na ložiscích
- lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního rozměru
plochy otvoru síta 100 mm²
- lze použít sací koš S 110 – TURBO od firmy FLÍDR
- lze použít sací koš 110 s výklopnou klapkou SDH plus
- šikmé nabírací plochy koše mohou být zakrytované
- koš musí mít funkční klapku
- pod savicové šroubení lze použít podložku o maximálních rozměrech 50x50cm, tloušťka
10mm, podložka však musí být hladká, bez vzorů a výřezů.
4) Útočné vedení:
- hadice B 65 - plošná míra = min. 100 mm, délka volně položené hadice min. 19 m
- hadice C 42 - plošná míra = min. 65 mm, délka volně položené hadice min. 19 m
- lze použít pojistky proti rozpojení hadic
- lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily
- proudnice C, průměr výstřikové hubice 12,5mm +/- 0,1 mm, max. délka (včetně
půlspojky) 450mm
Stránka - 11 - z 20

Pravidla Havlíčkobrodská liga 2015_soutěž v požárním útoku

251214_REV1

5) Ostatní nářadí:
- lze použít savicové klíče 110/75 pro podložení savicového vedení
- klíče mohou být upraveny
- jiné nářadí či pomůcky jsou zakázány

Pravidlo 23
Měření
1) Pro měření délky dráhy a jiných vzdáleností se používá pásmo dodané RADOU
Havlíčkobrodské ligy.
2) Pro měření délky savic a proudnic se používá ocelový metr (pásmo) dodané RADOU.
3) Plošná šířka hadic se měří pomocí posuvného měřítka dodaného RADOU Havlíčkobrodské
ligy.
4) Průměr výstřikové hubice se měří silonovým kalibrem dodaným RADOU Havlíčkobrodské
ligy.
5) Pro měření doby trvání požárního útoku se používá elektronická časomíra, s měřením na dvě
desetinná místa, kterou zajistí pořadatel. Součástí časomíry musí být pro diváky viditelný
display s minimální výškou číslic 10cm. Časomíra včetně terčů musí splňovat pravidlo 20,
odst. 8,9,10.
6) V případě neopravitelné závady časomíry v průběhu soutěže, musí být ligové kolo celé
opakováno a měřeno 5-ti digitálními stopkami. Nejlepší a nejhorší čas bude škrtnut, a ostatní
tři časy budou zprůměrovány.
7) Pro měření doby trvání přípravy se použijí stopky, popř. časomíra, je-li takovou funkcí
vybavena, měřidla zajistí pořadatel.

Pravidlo 24
Oděv, obuv a osobní výstroj
1) Je povolen sportovní úbor.
2) Při provádění pokusu musí být každý soutěžící řádně ustrojen, u celého družstva musí být
jednotná ústroj (tzn. jednotná délka rukávů a nohavic- minimální délka nohavic je ¾ délky
nohavice kalhot (tzn. zakrytá kolena i při pokleku) , dres zastrčen v kalhotách, s výjimkou
družstev žen).
3) Obuv může být použita sportovní nebo zásahová.
4) Podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max.
hloubce 5mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako
základní podrážka.
5) Tretry jsou povoleny, maximální délka hrotu smí být maximálně 6mm.
6) Kopačky jsou zakázány.
7) Každý soutěžící je povinen být při provádění pokusu vybaven přilbou schváleného typu. (
Přilby hasičské dle ČSN EN 443, sport.ochranné pro horolezce dle ČSN EN 12492, pro
sporty na divoké vodě dle ČSN EN 1385, průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním
páskem dle ČSN EN 397).
8) Každý soutěžící při provádění pokusu musí být vybaven opaskem o min. šířce 50mm.
9) Každý soutěžící může být vybaven další ochranou pomůckou (rukavice, ochranné návleky,
chrániče kolen, apod…), které mohou narušovat jednotnost ústroje.
Stránka - 12 - z 20

Pravidla Havlíčkobrodská liga 2015_soutěž v požárním útoku

251214_REV1

Práva a povinnosti pracovníků soutěže
Pravidlo 25
Minimální požadavky na zabezpečení soutěže
1)
2)
3)
4)

Všechny rozhodčí zajišťuje pořadatel jednotlivého kola.
Rozhodčí musí znát pravidla Havlíčkobrodské ligy.
Minimální počet rozhodčích je 4.
Pořadatel zajistí další tzv. Technickou četu o minimálním počtu 2 osob. Tyto budou
k dispozici hlavnímu rozhodčímu pro měření délky hadic po útoku, či přestavování dráhy.
Pravidlo 26
Hlavní rozhodčí soutěže

1) Je jmenován pořadatelem soutěže.
2) Hlavní rozhodčí odpovídá za technické provedení soutěže a dodržení pravidel
Havlíčkobrodské ligy.
3) Rozhoduje o počtu a zařazení rozhodčích, pokud již tak neučinil pořadatel.
4) Vyskytnou-li se v průběhu soutěže nedostatky v činnosti rozhodčích, může je přeřadit nebo
odvolat s funkce, případně navrhnout radě HB ligy jejich vyloučení ze soutěže.
5) Na zjištěné závady upozorňuje a požaduje jejich neprodlené odstranění po pořadateli nebo
soutěžících (dle druhu závady ).
6) Rozhoduje o způsobilosti drah, případně stadionu k uspořádání či pokračování soutěže.
7) Má povinnost společně s radou HB ligy přeměřit a překontrolovat soutěžní dráhu, časomíru a
měřidla před zahájením soutěže.
8) Má za povinnost zapisovat a kontrolovat půjčování soutěžících
9) Má právo soutěž přerušit a trvají-li hrubé nedostatky, které mohou negativně ovlivnit
regulérnost soutěže a zejména bezpečnost soutěžících.
10) Zkontrolovat kvalifikaci rozhodčích.
11) Překontrolovat výsledky daného kola.
12) Odsouhlasit schéma průběhu soutěže.
13) Má právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel,
při nesportovním chování, při zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné chování.
14) Rozhoduje o protestech.
15) V případě podaného protestu je povinen tuto skutečnost nahlásit členům rady HB Ligy
16) V závažný případech má právo si přizvat k rozhodnutí radu HB ligy.
17) V případě odložení, nebo opakování startu z důvodu technických problémů s časomírou nebo
na trati, měří hlavní rozhodčí časovou prodlevu nutnou k jejich odstranění. Pokud bude
časová prodleva delší než 20 vteřin, postupuje se dle pravidla
32 bod 12.

Pravidlo 27
Rozhodčí na kontrolním prostoru
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1) Je podřízen výrokům hlavního rozhodčího.
2) Provádí kontrolu materiálu a ustrojenost soutěžního družstva v přípravném prostoru.
3) Kontroluje přistavený materiál družstva, měří délku proudnic, průměr výstřikové hubice
proudnice, plošnou šířku hadic, funkční zpětnou klapku na koši, funkční klapku na stroji a
regulérnost stroje, funkční ventily rozdělovače.
4) Při porušení pravidel, má právo nepřipustit družstvo na start.

Pravidlo 28
Startér a pomocník startéra
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Je podřízen výrokům hlavního rozhodčího.
Dodržuje pravidlo 33.
Startér odpovídá za správně provedený start družstva.
Hlídá přešlapy, či ulité starty.
Start provádí až na pokyn hlavního rozhodčího.
Pomocník startéra není povinný.
Pomocník může být jmenován pořadatelem, dohlíží na správně provedené starty.
Startér kontroluje označení B Teamů razítky.
Pravidlo 29
Terčový rozhodčí

1)
2)
3)
4)

Je podřízen výrokům hlavního rozhodčího.
Odpovídá za nedotknutelnost nástřikové čáry.
Svůj verdikt dává hlavnímu rozhodčímu znamením (červený, bílý praporek), nebo vysílačkou
Po ukončení útoku odpovídá za správné nastavení terčů do výchozí pozice.

Provedení požárního útoku
Pravidlo 30
Kontrolní prostor
1) Na kontrolní prostor přistavuje veškerý materiál soutěžní družstvo dle startovního pořadí,
neprodleně po opuštění předchozím družstvem, popř. na výzvu pořadatele.
2) S kontrolovaným matriálem se dostaví do kontrolního prostoru rovněž všichni členi družstva
ke kontrole ústroje, výstroje. Soutěžící, který soutěží zároveň za předchozí družstvo, může
být zkontrolován v průběhu přípravy na startovním platu – max. 1 člen. O této skutečnosti
musí být informován rozhodčí v kontrolním prostoru a rozhodčí na startovním platě.
3) Předložit materiál ke kontrole je povinno každé soutěžní družstvo.
4) Soutěžní družstvo nastupuje ke kontrolnímu prostoru již řádně ustrojené.
5) Soutěžní družstvo předloží veškerý svůj materiál, který hodlá použít při pokusu, ke kontrole
rozhodčímu.
6) Za použitý materiál odpovídá vedoucí družstva.
7) Doba v kontrolním prostoru je závislá na době přípravy předchozího družstva a rychlosti
provedení požárního útoku, min. však 3 minuty.
8) Pokud dojde ke zjištění porušení pravidel či závady na materiálu, má právo soutěžní družstvo
po dobu určenou v kontrolním prostoru a v čase přípravy startovního plata materiál vyměnit,
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ten však musí znovu projít kontrolou. V případě, že tak družstvo neučiní, bude ze soutěže
vyloučeno.
9) Po připuštění soutěžního družstva na startovní plato, nelze jej diskvalifikovat za použitý
materiál nevyhovující pravidlům Havlíčkobrodské ligy. Výjimkou je pouze délka hadic, která
se měří až po skončení požárního útoku.

Pravidlo 31
Doba na přípravu a provedení pokusu
1) Doba přípravy na startovacím platě je pro kolo Havlíčkobrodské ligy stanovena na 5 minut.
Tzn. že soutěžní družstvo musí být před vypršením tohoto časového limitu připraveno na
přípravné čáře k odstartování svého pokusu a startér je povinen neprodleně bez zdržování
odstartovat.
2) Délka k provedení pokusu je stanovena na 1 minutu, či při vyčerpání vody z kádě – voda se
nedopouští!
3) V doplňkovém kole mohou být oba výše uvedené limity zkráceny.
Doba přípravy může být zkrácena max. na 3 minuty.
Pravidlo 32
Příprava k pokusu
1) Na výzvu hlavního rozhodčího, od té doby běží časový limit, připraví soutěžní družstvo
motorovou stříkačku a ostatní materiál na startovní plato.
2) Rozhodčí nevyzve družstvo k přípravě, pokud není plato volné.
3) Jakákoliv cizí pomoc je v době přípravy zakázána, s výjimkou ustavení stroje na místo
v kategorii žen.
4) Materiál si narovná soutěžní družstvo na plato dle svých zvyklostí s omezením dle
následujících bodů.
5) Žádné nářadí se nesmí dotýkat země.
6) Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přečnívat základnu.
7) Mezi ozuby půl-spojek musí projít papír (např. občanský průkaz), toto platí i pro ustanovení
uložení savicového šroubení od koše.
8) Hlavní rozhodčí před koncem časového limitu zkontroluje dodržení pravidel, popř. upozorní
soutěžící na úpravu a vyzve je ke startu
9) Výjimkou bodu 8, je aretace koše, či savice při startu motorové stříkačky, která může být
nastartovaná.
10) Hlavní rozhodčí sdělí družstvu, která hadice bude po ukončení pokusu měřena.
11) Družstvo odchází na startovní, resp. přípravnou čáru na pokyn hlavního rozhodčího řádně
ustrojeno, tímto končí stanovený limit pro přípravu a to i v čase před naplněním limitu.
12) Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku. Od tohoto
momentu je zakázáno provádět úpravy na základně. Pouze při nečekaném zdržení startu
(selhání časomíry nebo při delší nezpůsobilosti tratě) viz pravidlo 26 bod 17, může soutěžící,
po dohodě s rozhodčím překontrolovat si materiál. Svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve
směru k rozhodčímu. K přístupu soutěžících k základně dává svolení rozhodčí na základně.
Doba pro kontrolu je stanovena max. na 1 min.
13) Družstvu, které je již na přípravné nebo startovací čáře, se na připraveném materiálu něco
„rozhodí“, může si za cenu ulitého startu toto „rozhozené“ nářadí dojít opravit. Musí si
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vyžádat svolení hlavního rozhodčího zvednutím ruky. Nesmí však být překročen časový limit
pro přípravu.

Pravidlo 33
Startování
1) Start se povoluje nízký i vysoký.
2) Po povelech startéra „Na místa!” a „Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před startovní
čárou. Startér nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutěžící nedotýkal rukama
ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní. Ruce a tělo soutěžícího mohou přesahovat přes
startovní čáru
3) Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován
výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu.
4) Musí-li startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem z pistole, přeruší start
povelem „Zpět!" a soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru
a start se opakuje.
5) Všichni soutěžící musí na povel „Pozor!" okamžitě a bez prodlení zaujmout konečné
startovní postavení. Neuposlechnutí těchto povelů v přiměřeném čase se považuje za chybný
start.
6) Jestliže soutěžící po povelu „Pozor!” jakkoliv ruší ostatní startující, může se to považovat za
chybný start.
7) Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstřelem, považuje se to za chybný
start.
8) Soutěžící, který zavinil chybný start, musí být napomenut. Družstvo může mít jen jeden
chybný start.
9) Pokud se start nezdaří vlivem vnějších okolností, nebude napomenut nikdo.
10) Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým
výstřelem nebo zapískáním píšťalkou. Toto může provádět pomocník startéra.
11) Jakékoli překročení startovní čáry a návrat zpět k základně před výstřelem je považováno za
ulitý start.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Pravidlo 34
Pokus, provedení pokusu
Pokus je platný, splnil-li soutěžící (družstvo) všechny předepsané úkony.
Signalizace platnosti pokusu se signalizuje až po ukončení útoku na pokyn hlavního
rozhodčího, toto neplatí pro startéra, který signalizuje a hlídá neplatný start dle pravidla 28 a
33.
Při dvojnásobném neplatném startu ze strany soutěžícího se útok nedokončuje!
Soutěžnímu družstvu může být umožněn druhý pokus, pokud jej nemohl soutěžící dokončit
z důvodu překážek ze strany pořadatele, (porucha časomíry, jiné technické závady spojené
s pokusem na zařízení pořadatele). Tento pokus družstvo provede na konci startovního pořadí
dané kategorie.
Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém
následuje spojení sacího vedení, savice musí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy,
spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad
hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody. Koš musí být našroubován po celou dobu
pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.
Nástřiková čára je nedotknutelná.
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7) Rozvinutí útočného vedení je libovolné.
8) Pokus je ukončen sražením obou terčů a současným pokynem hlavního rozhodčího.
9) Po ukončení pokusu se provádí kontrola délky hadic.

Pravidlo 35
Neplatný pokus
1) Pokus je neplatný, nesplní-li soutěžní družstvo časový limit určený k přípravě či provedení
pokusu.
2) Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do nádrže a není-li po vytažení
přívodního vedení z vody (po ukončení pokusu) přívodní vedení spojeno a sací koš
našroubován.
3) Nejsou-li savice sešroubovány před ukončením pokusu, nebo jeli sací vedení rozpojeno před
pokynem rozhodčího.
4) Je-li při stříkání do terčů proudnice (včetně půlspojky, na kterou je proudnice připojena)
opřena o druhého člena družstva.
5) Přesáhne-li soutěžící tělem nebo soutěžním materiálem čáru stříkání nebo se jí dotýká. Čára
je nedotknutelná.
6) Pomůže-li druhý proud při stříkání do terče.
7) Pokud v průběhu pokusu dojde k neodstranitelné závadě na soutěžním materiálu.
8) Při nepřístojném chování vůči rozhodčím a pořadatelům, divákům, je-li pod vlivem alkoholu
nebo zakázaných látek, při pozitivním výsledku testu na alkohol.
9) Pokud soutěžící hrubě nebo záměrně porušuje pravidla HB ligy.
10) Není-li soutěžící řádně ustrojen během svého pokusu.
11) Při použití podpůrných pomůcek (kamínky, klínky,…).

Pravidlo 36
Výsledková listina

1) Zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede pořadatel posledního kola ihned po
skončení soutěže, a předá do 5 minut radě Havlíčkobrodské ligy k odsouhlasení.
2) Výsledková listina Havlíčkobrodské ligy daného ročníku je platná pouze po jednomyslném
odsouhlasení Radou Havlíčkobrodské ligy.
3) Po odsouhlasení vyvěsí Rada Havlíčkobrodské ligy výsledkovou listinu. Od této doby začíná
ubíhat čas pro podání protestu dle pravidla č. 17 bod 7.
Pravidlo 37
Vítěz ročníku Havlíčkobrodské ligy
1) Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.
2) V případě shody bodů, rozhoduje více lepších umístění (nejprve prvních, druhých apod.).
Pravidlo 38
Ohodnocení
1) Ceny předávají členové Rady Havlíčkobrodské ligy.
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2) Prvních pět nejlépe umístěných družstev v kategorii Muži a první tři nejlépe umístěná
družstva kategorie Ženy budou oceněny poháry.
3) Deseti nejlépe umístěným družstvům mužů v celkovém pořadí a třem nejlépe umístěným
družstvům žen bude rozdělena uvolněná částka konta HB ligy v následujícím poměru
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Odměna v % muži Odměna v % ženy
40+pohár
45+pohár
20+pohár
25+pohár
12+pohár
15+pohár
7+pohár
10
6+pohár
5
5
4
3
2
1
-

4) Vzorec pro finanční ohodnocení:
Muži:
(Počet pořadatelů x 1200) – nákup pohárů = 100%částka pro ohodnocení družstev.
Ženy:
(Počet pořadatelů x 800) – nákup pohárů = 100%částka pro ohodnocení družstev.
•
-

Cenová kategorie pohárů:
Muži – 5ks do 3000Kč
Ženy – 3 ks do 1800 Kč

Soutěže Havlíčkobrodské ligy
Pravidlo 39
Seznam soutěží pro rok 2015
Datum: Místo:
24.5.
7.6.
21.6.
5.7.
12.7.
19.7.
20.7.
26.7.
2.8.
9.8.
23.8.
6.9.
27.9.

Kont. osoba:

Telefon:

Květinov
Martin Fikar
774 951 531
Podmoklany
Martin Vavroušek 603 349 076
Žižkovo Pole
Pavel Rakušan
724 908 727
Kámen
Michal Koubek
606 406 527
Kynice
Tomáš Francl
723 054 971
Kejžlice
Ondřej Kolčava 728 875 897
Olešná
Pert Hyrš
733 626 064
Věž
Martin Bárta
724 517 775
Květinov
Martin Fikar
774 951 531
Ždírec nad Doubravou Eliška Burešová 739 492 525
Smilov
Dalibor Novotný 776 167 924
Nová Ves u Světlé
Pavel Slezák
775 568 835
Česká Bělá
Martin Klimeš
777 355 022
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Email
FikarMartin@seznam.cz
ma.vavr@seznam.cz
rakusanpavel@centrum.cz
michalsdh@seznam.cz
sdhkynice@email.cz
o.kolcava@seznam.cz
phyrs@koop.cz
ogie@email.cz
FikarMartin@seznam.cz
Buresova8@seznam.cz
jamoskvic@seznam.cz
p.slezak@bohemia-machine.cz
klimes01@seznam.cz
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Příloha č.1:

- - nepřenosné značky dle pravidla č. 21 – nekótováno!
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Příloha č.2

Závazná přihláška pro pořádání soutěže Havlíčkobrodské Ligy v Pú
Pořadatel :

Zástupce pořadatele
Jméno:
Telefon:
Email:

Datum konání :
Místo konání :

Hlavní rozhodčí
Jméno:
Telefon:

Jiné sdělení:

Dne ………………………

V ………………….

Za pořadatele ……………………………………
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