P R A V I D L A TOHATSU FIRE CUP 2017
A. Povinnosti pořadatelů :
1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit Prezenční listinu a přihlášku do
soutěže z důvodů případné pojistné události. Platnou přihlášku
najdete na konci těchto pravidel.
2. Přihlašování družstev končí v den konání soutěže ve 12:00hod.,
nejpozději v tomto okamžiku je možno startovní listinu doplnit.
Pozdější příjezd bez řádné omluvy, takto provedené prezentace již
brání účasti v soutěži. Omluva musí být sdělena vhodným, dostupným
způsobem, veliteli soutěže do zahájení závodu. O této omluvě, musí
velitel soutěže informovat soutěžní družstva na slavnostním zahájení
dané soutěže. Startovní pořadí jednotlivých družstev bude striktně
stanoveno dle prezenční listiny podle přihlášení družstva. (viz. čl.
povinnosti soutěžních družstev ad. 1)
3. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže rozhodčího disciplíny a tři
rozhodčí, kteří budou rozhodčím disciplíny poučeni o pravidlech TFC
a bude jim určen úsek na kterém budou rozhodovat. Hlavní rozhodčí
bude delegován OORR.
4. Pokud by se hlavní rozhodčí z vážných důvodů nedostavil, rozhodnou
ostatní rozhodčí o tom, který bude vykonávat funkci hlavního
rozhodčího.
5. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit dostatečný počet organizačních
pracovníků při přidělování identifikačních pásku jednotlivým
závodníkům, dle přihlášky do soutěže, aby v době od 12:00 do
12:45hoh. byli všichni závodníci těmito pásky označeni! Soutěžním
kolektivům žen, které budou ze slavnostního nástupu omluveny a
přijedou později (dle pravidla B, Povinnosti soutěžních družstev ad. 4)
budou těmito pásky označeny po příjezdu a nastoupení celého
soutěžního kolektivu.
6. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit odpovídající sociální zařízení pro
soutěžící a diváky.
7. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit zdravotní službu pro případ
nutnosti poskytnout první pomoc při zranění. Stanoviště je nutno
viditelně označit.
8. Pořadatelé jsou povinni se řídit technickými pravidly – viz dále.
9. Pořadatelé zajistí věcné ceny minimálně do 10. místa pro obě
kategorie, v minimální hodnotě 300Kč za jednu věcnou cenu.

B. Povinnosti soutěžních družstev :
1. Přihlášení do soutěže, rezervace startovního pořadí :
Soutěžní družstva si mohou předem zarezervovat startovní pořadí na
každý jednotlivý závod na stránkách OSH Olomouc
http://oshol.hasici-ol.cz/?page_id=3674 rezervace bude spuštěna
vždy v sobotu týden před závodem v 18.00 hod. a ukončena v
12:00hod. Dále se družstva mohou přihlásit v den konání soutěže
nejpozději do 12:00 v místě konání soutěže a to do volných míst ve
startovní listině. Startovní listina je neměnná
2. Soutěžní družstva jsou povinna prezentovat se do soutěže u prezence
v den konání nejpozději od12:00hod.Při prezenci soutěžní kolektiv
odevzdá pořadateli přihlášku do soutěže, která je součástí těchto
pravidel v odstavci F) přílohy.
3. Od 12:00hod nastoupit celý soutěžní kolektiv k prezenci, kde
každému ze členů soutěžního družstva bude pořadatelem na pravé
zápěstí přidělen identifikační pásek s číslem pořadí soutěžního
kolektivu. Pokud některý ze závodníků bude vypomáhat jinému ze
soutěžních kolektivů, bude mít na pásku číslo svého i číslo soutěžního
kolektivu, kterému bude vypomáhat, v tomto případě bude číslo
dopsáno hlavním rozhodčím nejpozději dva soutěžní kolektivy před
startem daného doplněného soutěžního kolektivu. Hlavní rozhodčí
zajistí, aby startér, který bude tyto pásky soutěžících fyzicky
kontrolovat před startem, dostal písemný jmenný seznam
vypomáhajících závodníků. Protokol k zápisu vypomáhajících
závodníků najdete v odstavci F) přílohy. Jakékoliv nezaviněné
poškození tohoto identifikačního pásku musí být nahlášeno hlavnímu
rozhodčímu, který odsouhlasí výměnu tohoto pásku. Pokud se při
startu zjistí neoprávněná manipulace s tímto páskem, bude družstvo
diskvalifikováno ze soutěže pro porušení pravidel. Při opakovaném
porušení tohoto pravidla, bude družstvo diskvalifikováno z celého
ročníku soutěže TFC. Přidělování těchto identifikačních pásků bude
probíhat maximálně do 12:45hod., do té to doby, musí mít všichni
členi soutěžního kolektivu identifikační pásek připnut na pravém
zápěstí. Organizace přidělování identifikačních pásků může být na
dané soutěži pořadatelem upravena dle organizačních potřeb
pořadatele!
4. Soutěž je zahájena nástupem přítomných družstev ve 13:00.
Je povolená výjimka pro kategorii ženy, které se musí prezentovat ve
stanovenou dobu, uvedenou výše, u pořadatele a na slavnostní
zahájení mohou nastoupit ve zmenšeném počtu soutěžících.
Minimálně však musí nastoupit vedoucí soutěžního kolektivu žen.
5. Při účasti více soutěžních družstev z jednoho sboru mohou mít
družstva společného pouze strojníka. Na soutěži je možno zapůjčit
z jiného soutěžního kolektivu pouze jednoho soutěžícího. Pokud
startují dvě družstva z jednoho SDH musí být přítomno 12 členů

(nejméně), jedno družstvo kompletní, druhé může mít společného
strojníka a může být doplněno jedním členem družstva jiného
soutěžního kolektivů zúčastněného na soutěží. Soutěžící, který bude
zapůjčen do jiného soutěžního kolektivu, nesmí již startovat za třetí
soutěžní kolektiv v den soutěže. Ženy v kategorii mužů, mohou
startovat pouze ve smíšeném družstvu a to maximálně v počtu 3. ženy
4. muži. Muži v kategorii ženy startovat nemohou. Smíšené družstvo
bude hodnoceno v kategorii muži. Minimální počet pro jedno
družstvo je 5 závodníků. Závodník může startovat na jedné soutěži
jen za své družstvo a za jedno družstvo, kterému vypomáhá. Tyto
skutečnosti je nutno vyznačit v kopii soupisky a oznámit nejpozději
před prvním startem soutěže hlavnímu rozhodčímu, který učiní
poznámku do startovní listiny.
6. Je zakázán start osob mladším 15- ti let v den konání soutěže.
7. Družstva jsou povinna respektovat pokyny pořadatele a rozhodčích.
Při nerespektování pokynů mohou být napomenuta a při opakovaném
nerespektování pokynů může být družstvo diskvalifikováno, případně
vyloučeno ze seriálu soutěží.
8. Protest řeší na soutěži rozhodčí disciplíny (delegovaný pořadatelem).
Odvolání proti rozhodnutí rozhodčího disciplíny řeší hlavní rozhodčí
(delegovaný OORR). Odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího
řeší odvolací komise spolu s komisařem soutěže (delegovaným VV
OSH Olomouc). Rozhodnutí Odvolací komise je konečné! Kauce pro
podání protestu je stanovena VV OSH Olomouc na 500,-Kč, 1000,Kč, 1500,-Kč
9. Protest je možno podat jen týkající se vlastního družstva do 10 minut
od skončení pokusu rozhodčímu disciplíny. Proti rozhodnutí
rozhodčího disciplíny je možno podat odvolání do 10 minut od
převzetí rozhodnutí, hlavnímu rozhodčímu. Proti rozhodnutí hlavního
rozhodčího je možno podat odvolání do 10 minut od převzetí
rozhodnutí odvolací komisi soutěže. Rozhodnutí Odvolací komise je
konečné!
10.Pokud se bez omluvy u pořadatele soutěže, nezúčastní
závěrečného vyhodnocení celý soutěžní kolektiv, neobdrží cenu
získanou na dané soutěží, pouze bodové hodnocení!
C. Technické podmínky tratí, strojů a materiálu :
Trať musí splňovat tyto podmínky
základna 2x2 m, výška 10 cm, okolí základny musí být zpevněno (vybetonováno,
vydlážděno) a po celou dobu soutěže udržováno tak, aby byly zachovány stejné
podmínky pro všechna družstva. Vzdálenost základny od nádrže – zachovat míry
dle Směrnic hasičských sportovních soutěží, stejně tak všechna ostatní ustanovení
o mírách dle náčrtu a místních podmínek. Po skončení pokusu bude namátkově
přeměřena jedna hadice dle výběru rozhodčího, délka musí být minimálně 19 m,

úsek pro měření vytyčí rozhodčí disciplíny před začátkem soutěže, přeměřuje
pověřený rozhodčí. Soutěžící nesmí hadici při měření natahovat, ta bude volně
položena k určeným vytyčovacím kolíkům po vylití vody, ve sporných případech
se hadice přeměřuje pásmem. Minimální šířka hadic – hadice C – průměr 42 mm,
plošně 65 mm, hadice B – průměr 65 mm, plošně 100 mm.
Proudnice výstřikový otvor – 12,5mm, tolerance plus, mínus 0,1 mm.
Koš musí být opatřen funkční ovladatelnou klapkou, nesmí být narážecí, případně
opatřen převlečnou matkou, otvor síta musí odpovídat Směrnici sportovních
hasičských soutěží.
Savice – délka 2,5 m, tolerance plus, mínus 5 cm, měří se délka včetně šroubení,
Terče – sklopné (průměr otvoru 50 mm) za terčem klapka zajištěna tak, aby
nemohlo dojít ke sražení klapky zásahem vody do konstrukce terče, terče musí být
opatřeny signalizačním zařízením, které signalizuje sražení terče- toto zařízení je
pouze pomocné – další viz provedení pokusu,
Obuv – sportovní, ne kopačky. Stroj jednotný TOHATSU, dodá pořadatel.
Vzdálenost zubů půlspojek – mezi ozuby musí projít arch papíru.
Přilby a opasky musí splňovat podmínky Směrnic sportovních hasičských soutěží.
Během pokusu se nedoplňuje voda do nádrže!
Při soutěžích TFC nebude použit přetlakový ventil!

D. Provedení pokusu :
- čas na přípravu pokusu maximálně do 5. minut, čas přípravy
běží od okamžiku vyzvání rozhodčího, rozhodčí nevyzve
k nástupu na základnu, není-li k ní uvolněn přístup,
- po přichystání základny ji všichni členové opustí a připraví se
do prostoru startu. U čerpadla Tohatsu zůstane pouze člen
družstva, který těsně před odstartováním nastartuje čerpadlo
Tohatsu a přemístí se do prostoru startu.

- Nastartování čerpadla Tohatsu může provést kdokoli ze
soutěžního kolektivu nebo po domluvě jiná poučená osoba.
- start družstva je prováděn na pokyn hlavního rozhodčího.
Tento pokyn je proveden zapískáním na píšťalku. Startér
provádí bezprostředně po tomto pokynu start po povelu: na
místa, připravte se! Pozor! následuje výstřel nebo signál
klaksonem. Startér je povinen měnit intervaly mezi
jednotlivými slovy povelu a musí stát ve stejné rovině se
startovní čárou. Závodník musí stát za startovní čárou, nesmí
se této dotýkat. Za předčasný start je považován případ, kdy
po povelu „ Pozor „ se závodník pohne – startér velí zpět a
opakuje start, toto je však již považováno za špatný start,
předčasný start družstva musí být signalizován ihned při
použití slyšitelného klaksonu či výstřelu.
- v případě, že již byl dán rozhodčím disciplíny pokyn
k odstartování družstva a dojde k viditelnému spadnutí
materiálu, je možno základnu opravit do jedné minuty, toto je
však již považováno za první chybný start. Při opakovaném
spadnutí, družstvo startuje bez možnosti opravy základny.
- koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a
musí
být našroubován po celou dobu pokusu, v případě, že koš
spadne závodníkovi do kádě nebo vedle ní na zem a nedojde
ke kontaktu savice s vodou v kádi, je možno koš opakovaně
sešroubovat na savici. Při doteku savice s vodou v kádi, bez
našroubování koše, rozhodčí toto považuje za neplatný pokus,
stejně tak pokud soutěžící dotahuje koš pod vodou. Savice
musí být sešroubovány mezi sebou i se strojem před
ukončením pokusu a až na pokyn rozhodčího je možno
přívodní vedení rozpojit.
- měření času elektrickou časomírou, v případě poruchy
časomíry, kterou nelze odstranit do 10 minut, bude použitá
náhradní časomíra stejného typu – časy dosažené do té doby
jsou časy platnými,
- pokus končí zastavením časomíry na pokyn hlavního
rozhodčího, signalizace ukončení u terčů je jen orientační
- při přeběhnutí čáry sestřiku se může závodník vrátit, pokud
však již dojde k výstřiku vody z kterékoli proudnice či hadice
u terčů je družstvo hodnoceno neplatným pokusem,
- je povolen start s nastartovaným čerpadlem TOHATSU

Organizační zajištění soutěže:

E)

Všechny soutěže TFC začínají prezenci soutěžních kolektivů, které je
stanoveno v čase od 12:00 do 12:45hod., ve 13:00 proběhne slavnostní nástup
před zahájením soutěže. První soutěžní družstvo bude odstartováno
nejpozději ve 13:30hod
1.

Vyhlašovatelem soutěže je výkonný výbor OSH ČMS v Olomouci. Pro rok
2017 je soutěž vyhlášena pro družstva mužů a žen.

2.

Do soutěže se mohou zapojit všechny družstva SDH, HZS ČR, Moravské
hasičské jednoty, České hasičské jednoty a HZS SŽDC, které splní všechny
podmínky pořadatele.

3.

OORR Olomouc před zahájením nového ročníků soutěží TFC provede
prohlídku tratí a má právo rozhodnout, zda tyto tratě odpovídají technickým
požadavkům a zda z hlediska bezpečnosti je možno zde soutěž konat. Dále
pořadatele upozorní na jejich povinnosti!

4.

Do konečného hodnocení seriálu soutěží se započítávají všechna zúčastněná
družstva, která se zúčastnila nejméně čtyř z pěti soutěží TFC.

5.

Nebude započítána soutěž:
a) kde budou hrubě porušena pravidla soutěže TFC, tato skutečnost musí
být sdělena velitelem soutěže na závěrečném nástupu družstev
soutěže.
b) kde povětrnostní podmínky znemožní pořádání soutěže.
c) kde o zrušení rozhodne hlavní rozhodčí delegovaný OORR

6.

Body do soutěže získávají družstva za umístění na 1. až 10. místě (za 1.
místo 10 bodů, družstva na místech dalších vždy o jeden bod méně až po
místo 10). Od 10. místa družstva obdrží vždy jen body za účast v soutěži.
Všechna družstva obdrží, při splnění všech podmínek OZ pořadatele, 10
bodů za účast na jednotlivých soutěžích, včetně bodovaných míst 1-10. Při
neplatném pokusu družstvo získává 10 bodů za účast v soutěži. Při
diskvalifikaci družstvo nezískává body žádné. Za poslední šestou závěrečnou
soutěž družstvo získává dvojnásobek bodů za umístění. V případě, že se celé
družstvo nezúčastní slavnostního zahájení a vyhlášení výsledků závěrečné
soutěže a slavnostního ukončení seriálů soutěží, nezískává body do
hodnocení z této soutěže žádné. Družstva, která dosáhnou na dané soutěži
stejného času se umístí na stejném bodovaném místě, družstva následující
získávají umístění a body až na místě podle počtu shodných časů, například:
na pátém místě se umísti se shodným časem tři družstva, další družstvo za
těmito se umístí na místě osmém s příslušnými body za osmé místo. Při
rovnosti bodu

v závěrečném vyhodnocení bude rozhodovat o lepším umístění součet časů
všech soutěží TFC, pokud by ani to nerozhodlo, rozhodne větší počet lepších
umístění na jednotlivých soutěžích TFC. Pokud družstvo vynechá některou
ze soutěží, popřípadě bude diskvalifikováno, započítá se mu automaticky čas
999s a nezískává body žádné. Pokud družstvo bude mít neplatný pokus,
započítá se mu automaticky 120s a získá body pouze za účast.
7.

Součástí tohoto organizačního zabezpečení jsou pravidla, která jsou závazná
jak pro pořadatele soutěží, tak soutěžní družstva. V zásadě je vycházeno ze
Směrnic hasičských sportovních soutěží, pokud není v pravidlech soutěže
stanoveno jinak. V případě sporných otázek se bude postupovat podle
platných Směrnic hasičských sportovních soutěží schválených VV SHČMS
v daném roce.

8.

Seriál soutěží bude vyhodnocen při poslední soutěži. Na tuto poslední soutěž
se vztahují výše uvedená pravidla TFC v plném rozsahu, která budou
upřesněna organizačním zabezpečením, podle specifikací a dohody
s pořadatelem a sponzory, této poslední soutěže. Poslední soutěže
(závěrečného vyhodnocení seriálů soutěží daného ročníků), se musí celý
soutěžní kolektivy zúčastnit slavnostního a závěrečného nástupu, včetně
soutěžních kolektivů žen!

9.

Pro rok 2017 jmenuje výkonný výbor komisaře soutěže nejpozději v měsíci v
dubnu 2017. V jeho kompetenci je zajišťovat nutnou administrativu,
zveřejňovat výsledky, podávat výklad pravidel. Svolává odvolací komisi,
zúčastňuje se jejího zasedání a zveřejňuje rozhodnutí odvolací komise. Při
jeho neúčasti v den konání soutěže pověří těmito kompetencemi svého
zástupce!

Pravidla schválená VV OSH Olomouc a vstoupí v platnost zahájením první
soutěže TFC 2017
Roman Mácha
vedoucí OORR Olomouc

Vlastimila Švubová
starostka OSH Olomouc

F)

Přílohy:

Seznam soutěžících startujících ve dvou soutěžních kolektivech

Soutěž TFC v ……………………………...... dne ……………………

Jméno a příjmení

SDH nebo družstvo

St.č.

Bude soutěžit za družstvo

Hlavní rozhodčí: ……………………………………..podpis……………………………..

St.č.

PŘIHLÁŠKA
TOHATSU FIRE CUP 2016
přihlašuje: ……………………………………………………………… ( jednotka PO, organizace)
družstvo:* ………………………………………………..

jednotlivce*- počet .........…………...

na soutěž: ......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)


v kategorii: dobrovolní hasiči členové občanských sdružení
k plnění disciplín: požární útok

Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

požární
útok

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům
požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení
soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a
dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na
přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím
svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení
soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských
soutěží.

Masér-zdravotník ……………………………
příjmení a jméno

Řidič: ………………………………………….
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Trenér družstva: ...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:

Nehodící se škrtne.
**
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit.
Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a
ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

