
Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2018

23. ročník

I.
Liga okresu Chrudim

Liga  okresu  Chrudim  (dále  jen  „Liga“)  zahrnuje  celkem  11  hasičských  soutěží  v  PÚ
pořádaných v rámci okresu Chrudim jmenovitě:
                                            

datum místo čas

5.5.2018 Třemošnice 13:00

2.6.2018 Seč 10:00

9.6.2018 Štěpánov 09:00

16.6.2018 Brčekoly 09:00

11.8.2018 Lukavice 13:00

17.8.2018 Seč HZS 20:00

1.9.2018 Chrudim 09:00

2.9.2018 Hlinsko 09:00

15.9.2018 Slatiňany 09:00

22.9.2018 Horka 09:00

6.10.2018 Morašice 09:00

 
            Liga je vypsána pro kategorii muži a kategorii ženy.

II.
 Partneři Ligy 

HZS Pardubického Kraje ÚO Chrudim
Východočeská župa České hasičské jednoty

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Chrudim
                                                                         

III.
Rada Ligy

Řídícím orgánem Ligy je Rada složená ze zástupců pořadatelů jednotlivých soutěží daného 
ročníku, kdy za každého pořadatele jednotlivé soutěže je do Rady delegován jeden zástupce. 

Složení Rady pro ročník 2018:  
předseda Rady - Bleha Milan                SDH Lukavice
zástupce předsedy Rady - Malina Vojtěch            SDH Brčekoly
správce financí Ligy - Šulc Bohuslav ml.         SDH Seč
členové Rady - Čermák Michal            SDH Třemošnice

                                   - Vtípil Pavel                   SDH Štěpánov
                                   - Pátek Tomáš                 SDH Chrudim
                                   - Kadlec Pavel                ČHJ Hlinsko
                                   - Rulík František            SDH Slatiňany
                                   - Vacek Petr                    SDH Horka
                                   - Juren Jaromír               SDH Morašice
                                   - Šulc Bohuslav ml.      HZS Seč

IV.
Práva a povinnosti Rady



            Rada je usnášeníschopná pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Rady, k přijetí 
rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Rady. V případě shody v počtu 
hlasů je rozhodující hlas předsedy Rady.
 
Rada má následující práva a povinnosti:

a) volí ze svých členů předsedu Rady, jeho zástupce a správce financí Ligy
b) vydává a upravuje pravidla Ligy před zahájením příslušné soutěžní                 

                sezóny
c) účastní se soutěží v nadpoloviční většině
d) sleduje průběh soutěží a plnění povinností pořadatelů a družstev
e) upozorňuje pořadatele soutěží  na případné nedostatky
f) zpracovává výsledky jednotlivých soutěží a přiděluje body
g) rozhoduje o platnosti bodů z jednotlivých soutěží 

            h) nemá právo zasahovat do řešení protestů na soutěžích
ch) provede zpracování a vyhlášení výsledků ročníku
i) zajišťuje poháry a případné věcné ceny na vyhlášení výsledků ročníku
j) rozhoduje o zařazení soutěží do Ligy

Člen Rady zastupující pořadatelský sbor má následující práva a povinnosti:
a) odpovídá za bezchybnou přípravu a průběh soutěže pořádané jeho domovským sborem
b) seznamuje sbor rozhodčích delegovaných na soutěž pořádanou jeho domovským sborem  

                s pravidly Ligy
c) zpracovává výsledky ze soutěže pořádané jeho domovským sborem

                           
V.

Práva a povinnosti pořadatelů soutěží

Pořadatelem soutěže se rozumí příslušný sbor, který pořádá hasičskou soutěž v požárním
útoku zařazenou do příslušného ročníku Ligy. 

Pořadatel soutěže má následující práva a povinnosti:
a) zajistí elektronické měření času 
b) zajistí soutěžní dráhu pro požární útok dle Směrnic pro hasičské soutěže a pravidel Ligy
c) zajistí zabezpečení soutěžní dráhy proti vstupu diváků na soutěžní dráhu
d) zajistí přípravné plato pro kontrolu materiálu před startem v blízkosti základny
e) zajistí dostatečný počet rozhodčích a technickou četu 
f) vyznačí shromažďovací čáru ve vzdálenosti 1m od startovní čáry
g) vyznačí na dráze úseky na odhození hadic a rozdělovač po 20m měřeno od čáry výstřiku  
    pro obě kategorie (jiné značky na dráze nejsou povoleny)
h) vyznačí úsek 19m pro měření délky hadic

           ch) v propozicích soutěže uvede informaci o zařazení soutěže do Ligy a způsobu              
                 provedení útoku dle pravidel Ligy
            i) zajistí přítomnost přetlakového ventilu po celou dobu soutěže
            j) zajistí k dispozici výstražnou vestu pro vedoucí družstev v kategorii ženy
            k) má právo na zkrácení času přípravy v případě velkého počtu přihlášených družstev

VI.
Registrace družstev do Ligy

Liga je otevřená pro všechna družstva z ČR i zahraničí. Registrace družstva do Ligy je 
realizována zaplacením startovného na kterékoliv ze soutěží zařazených do Ligy a odevzdáním 
vyplněné startovní soupisky soutěžících.

VII.



Práva a povinnosti soutěžních družstev

Soutěžní družstvo má následující práva a povinnosti
a) vyplní startovní soupisku soutěžících při registraci na soutěž (příloha 1.)
b) účastní se nástupů minimálně v počtu 4 členů v jednotné ústroji
c) pokud kategorie žen následuje až po kategorii mužů, nemusí se družstva žen účastnit 
zahajovacího nástupu
d) vystupování družstva na soutěži se řídí Směrnicemi pro hasičské soutěže dle ustanovení   

            části Vedoucí družstva a soutěžící
            e) družstvo musí používat stejný název po celou dobu trvání ročníku
            f) družstvo žen nesmí být doplněno muži
 

VIII.
Půjčování soutěžících

           Družstvo které se účastní soutěže může být doplněno pouze jedním členem jiného družstva.
           V jedné kategorii smí soutěžící startovat pouze dvakrát-za své družstvo a za jiné.
           V případě druhého startu musí být viditelně odlišen např. použitím domovského dresu.
           Při porušení tohoto pravidla budou vyloučena ze soutěže všechna družstva za která provinilý 
soutěžící odstartoval.
           Za dodržení tohoto pravidla odpovídá vedoucí družstva.

IX.
Soutěžní disciplína

            Soutěžní disciplínou je požární útok na nástřikové terče dle Směrnice hasičských soutěží 
 SH ČMS-1/17-2011 s úpravami dle pravidel Ligy okresu Chrudim. 
            Soutěžní disciplína v kategorii muži je provedena na 3 hadice B, v kategorii ženy na 2 
hadice B.    
            Po ukončení přípravy k provedení požárního útoku musí mezi ozuby spojek projít list 
papíru. 
            Po převzetí základny rozhodčím jsou zakázány úpravy na základně bez svolení rozhodčího.
            Povelem startéra „na místa, připravte se“ je základna považována za připravenou a nelze již 
připustit její úpravu.
            V kategorii ženy může s přípravou základny pomáhat vedoucí družstva označený reflexní 
vestou.
            Během přípravy i před zahájením provedení požárního útoku může být motorová stříkačka 
nastartovaná.
            Koš musí být našroubován před ponořením sacího vedení do vody.
            Pokus je platný i tehdy spadne-li koš do vodního zdroje a bude-li následně našroubován na 
savici před ponořením do vody.
            Savice bez koše se nesmí dotknout vodní hladiny.
            Použití přetlakového ventilu není povinné.
            Družstvo smí k provedení požárního útoku použít přetlakový ventil schváleného typu.
            V případě použití bude přetlakový ventil namontován družstvem před zahájením přípravy.
 

X.
Nářadí použité k provedení požárního útoku

Motorová stříkačka PS12 nebo jiná schváleného typu

motorová stříkačka:
a) musí mít funkční kohouty a přítomnou zpětnou klapku
b) musí mít ovládání plynu na místě určeném výrobcem
c) výfukové plyny musí procházet vývěvou, svody jsou povoleny



            d) pomocné držáky na nádrži a chladiči jsou zakázány
            e) použití statoru s přímým vývodem není přípustné
Savice se šroubením 110 mm délky 2,5m+/-5cm 
Sací koš s funkční klapkou,velikost oka síta max. 10X10mm, ozuby na klíč se neposuzují. Matice 
koše musí mít 2,5 otáčky závitu.
Hadice B75 ploché šíře min. 110mm a C52 ploché šíře min. 75mm
Proudnice délky max. 450 mm průměr hubice 12,5+/-0,1mm
Pojistky jsou povoleny pouze na spoji B u stroje a na spoji B rozdělovače.
    

XI.
Bodové hodnocení soutěží

Soutěžnímu družstvu budou přiděleny body dle dosaženého výsledku v jednotlivé soutěži.
 

umístění body muži body ženy

1. 2O 15

2. 17 13

3. 15 11

4. 13 9

5. 11 7

6. 10 5

7. 9 3

8. 8 2

9. 7 1

10. 6 0

11. 5

12. 4

13. 3

14. 2

15. 1

16. 0

XII.
Termíny soutěží

Termíny soutěží stanovují jednotliví pořadatelé. 
Termíny soutěží nesmí kolidovat s termínem okresního kola v daném roce.

XIII.
Financování Ligy

Správce financí Ligy je volen Radou Ligy z jejích členů. 
Správce  má  povinnost  vést  průběžně  záznamy  o  vybraných  podílech  na  startovném,

příspěvcích pořadatelů a ostatních financích spadajících do fondu Ligy. 
Výše startovného na jednotlivých soutěžích může být  max. 200,-Kč 
Každý pořadatel soutěže zařazené do Ligy odevzdá do fondu Ligy příspěvek 500,-Kč a 

následně z vybraného startovného odevzdá do fondu Ligy 100,-Kč za každé družstvo které se 
zúčastní soutěže.

Finanční prostředky z fondu Ligy budou použity na úhradu nákladů spojených s chodem 
Ligy a organizaci slavnostního vyhlášení výsledků ročníku. Zůstatek fondu bude rozdělen mezi 
družstva jako finanční prémie dle následujícího klíče.



kategorie muži kategorie ženy

umístění odměna v % Umístění odměna v %

1. 16 1. 10

2. 13 2. 8

3. 10 3. 6

4. 7 4. 4

5. 6 5. 3

6. 5 6. 2

7. 4

8. 3

9. 2

10. 1

celkem % 67 celkem % 33

XIV.
Vyhlášení výsledků Ligy

Vyhlášení výsledků Ligy provede rada Ligy na poslední soutěži ročníku nebo formou 
společenského večírku po ukončení ročníku.      

Družstvům se do celkového hodnocení započítávají všechny body získané v průběhu 
ročníku. 

Vítězem každé kategorie se stává družstvo s nejvyšším dosaženým počtem bodů.
Družstva na prvních třech místech obdrží pohár s označením umístění a ročníku Ligy.

            Dále budou uděleny tyto ceny-
                          Vítěz Ligy-putovní cena (zapůjčí HZS Pardubického kraje)

                          Rekord ročníku- putovní cena (zapůjčí Východočeská župa ČHJ)

                          Rekord Ligy- putovní cena (zapůjčí SH ČMS okresu Chrudim)

            Družstva na 1-10 místě v kategorii muži a 1-6 místě v kategorii ženy obdrží finanční prémii.
            V případě stejného počtu bodů rozhodne o pořadí počet lepších umístění družstva. 
                                                             

XV.
Doplňující informace

                                  
            Prezentace Ligy na internetu bude probíhat na  www.chrudimskaliga.wz.cz
            Radu Ligy je možné kontaktovat na adrese       chrudimskaliga@seznam.cz
 
            Administrátoři webových stránek jsou:  Burkoň  Petr            SDH Horka 

            Zpracování průběžných výsledků Ligy: Bleha Milan             SDH Lukavice

XVI.
Výjimky

        Rada Ligy schválila následující výjimky:

            Družstva HZS mohou ve výjimečných případech porušit pravidlo půjčování soutěžících.

Příloha 1.) startovní soupiska soutěžících

http://www.chrudimskaliga.wz.cz/
mailto:chrudimskaliga@seznam.cz


 Liga okresu Chrudim v PÚ – startovní soupiska soutěžících

             Místo konání soutěže : …................................................       Datum : ...................

                  Soutěžní družstvo :  …........................................................................................

Jméno a příjmení Datum narození podpis

Soutěžící zapůjčený z družstva:  …........................................................................................................

Vedoucí družstva : ..........................................                     podpis : ....................................................

 Liga okresu Chrudim v PÚ – startovní soupiska soutěžících

             Místo konání soutěže : …................................................       Datum : ...................

                  Soutěžní družstvo :  …........................................................................................

Jméno a příjmení Datum narození podpis

Soutěžící zapůjčený z družstva:  …........................................................................................................

Vedoucí družstva : ..........................................                     podpis : ....................................................


