Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Olomouc
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc
Pravidla Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku

1.

Základní ustanovení
1.1. Nejvyšším orgánem soutěže je VV OSH Olomouc
1.2. O zařazení soutěže do ligy MH rozhoduje VV OSH Olomouc na základě návrhu OORM.
1.3. Hlavní rozhodčí a rozhodčí na základně musí být schváleni OORM.

2. Podmínky účasti
2.1. Soutěží se v požárním útoku ve třech věkových kategoriích. Družstvo má 7 členů (min. tvoří družstvo 5
členů).
2.2. Požární útok se provádí jednokolově. Ve dvou drahách.
2.3. V kategorii mladší vykonává obsluhu stroje dospělá osoba. Tato osoba není členem družstva. Věkové
kategorie dle Plamen viz tabulka.
2.4. Liga MH - rok 2019
Kategorie

Roky narození

přípravka

2013, 2014, 2015

mladší

2008, 2009, 2010, 2011, 2012

starší

2004, 2005, 2006, 2007

2.5. Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva. Jeden člen může vjednom závodu
nastoupit maximálně 2x. Na oba pokusy nastoupí ve stejném dresu.
2.6. Kdykoliv může proběhnout kontrola závodníků. Kontrolu provedou členové OORM Olomouc.
2.7. Všichni závodníci předloží při kontrole závodníků platné průkazky členů SH ČMS. Bez tohoto průkazu
nebude umožněn start.
3. Povinnosti pořadatelů
3.1. Žádost o pořádání Ol. ligy lze podat v případě účasti soutěžících na předcházejícím ročníku.
3.2. Nahlásit soutěž do kalendáře soutěží MH.
3.3. Uvést konkrétní osobu pověřenou SDH jako hlavní pořadatel.
3.4. Na soutěži vyvěsit pravidla Ol. Ligy a výsledkovou listinu.
3.5. Zajistí občerstvení, hygienické zařízení (WC) a posezení pro družstva a diváky.
3.6. Zajistí občerstvení pro rozhodčí.
3.7. Zajistí dodání celkových výsledků do 2 dnů po skončení soutěže vedoucí OORM.
3.8. Zajistí osoby: rozhodčí na terčích, startér, strojníka zodpovědného za manipulaci s motorovými
stříkačkami, min. 4 členy technické čety (odtahování hadic, pomoc při měření apod.)
3.9. Zajistí materiální zabezpečení:
• 2x dřevěná základna pro přenosnou motorovou stříkačku 2 x 2 m vysokou 10cm
• 2x motorová stříkačka PS 12 bez zjevných úprav
• víčko na výstup B (se zavřeným kohoutem) z čerpadla na straně vývěvy
• funkční přetlakový ventil B si pořadatel vyzvedne na OSH Olomouc
• 2x nádrž na vodu s obsahem nejméně 1000 litrů a o výšce 0,8m
• elektronická časomíra + terče (každá dráha vlastní)
• v průběhu každého útoku musí být nádrž s vodou doplňována.
• zajistit ceny v minimální hodnotě 50 Kč na družstvo.
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4. Povinnosti účastníků
4.1. Přihlásit soutěžní družstva pořadateli soutěže přes online registrační formulář nebo emailem nejpozději do
středy před soutěží. Je povinnost přihlásit družstva ve všech kategoriích (přípravka, mladší, starší).
4.2. Soutěžní družstva jsou povinny se zaregistrovat a zaplatit startovné100Kč u pořadatele soutěže před
zahájením a zde odevzdat vyplněnou přílohu č.1 pro jednotlivá soutěžní družstva. Zároveň dbát pokynů
pořadatele a rozhodčích.
4.3. Družstvo, které se přihlásí po uzavření registrace nebo vůbec, bude automaticky zařazeno na konec
startovní listiny a zároveň pro ně pořadatel není povinen zajistit ceny.
4.4. Družstvo soutěží ve sportovním neprůsvitném oblečení, které překrývá lýtka a lokty. Hlava je chráněna
libovolnou ochrannou přilbou s podbradním páskem, bez úprav na skeletu přilby.
4.5. Soutěžní družstva jsou povinna zúčastnit se nástupu v jednotném soutěžním dresu a s vedoucím.
5. Vážení, měření
5.1. Doba na přípravu pokusuje 5 minut a měří se časomírou nebo stopkami. Začíná na pokyn rozhodčího,
včetně úpravy postavení motorové stříkačky.
5.2. Čas pokusu se měří elektronickou časomírou na 2 desetinná místa od výstřelu.
5.3. Měření plošné šíře hadic se provádí min. 1m od spojek (přípravek pro zploštění hadic + posuvné měřítko).
5.4. Měření délky hadic se provádí mezi konci spojek, bez zubu (metr, mezi naměřenými kolíky).
5.5. Měření savic se provádí mezi konci šroubení bez matky.
6. Starty
6.1. Družstvo má možnost 1 chybného startu, při druhém chybném startu je pokus neplatný.
6.2. Start může být opakován, došlo-li k technické závadě (časomíra, startér).
6.3. Povoluje se nízký nebo vysoký start od startovní čáry, která je vyznačená 5 –10 metrů od středu základny
dle místních podmínek (startovní čára je čelem k základně, započítává se do dráhy a nesmí se na ní stát).
6.4. Startování pomocí pistole.
6.5. Startér provádí start následovně:
• družstvo, na místa, připravte se
• pozor
• výstřel z pistole
6.6. Potřebuje-li startér vrátit družstvo před výstřelem, osloví jej: ZPĚT
6.7. Při předčasném vyběhnutí vrátí startér družstvo zpět 2.výstřelem, nebo písknutím píšťalky.
7. Protesty, Diskvalifikace
7.1. Soutěžní družstva i vedoucí jsou povinni dodržovat tato pravidla, v případě jejich porušení, nebo hrubého
porušení kázně (např.: nevhodné poznámky a urážky na adresu rozhodčích a pořadatelů, hanění soutěže
apod.) hrozí diskvalifikace z Ligy MH.
7.2. Protest proti chybnému hodnocení vlastního družstva (např. vlivem závady na nářadí dodaného
pořadatelem), může vedoucí podat písemně do 10 min. po ukončení jejich pokusu rozhodčímu disciplíny.
7.3. Protest proti porušení pravidel Ligy MH může podat vedoucí kolektivu písemně do 10 minut po skončení
disciplíny dané kategorie rozhodčímu disciplíny.
7.4. O porušení těchto pravidel nebo hrubého porušení kázně může OORM Olomouc rozhodnout i zpětně.
8. Hodnocení družstev a celkové vyhodnocení
8.1. Vyhrává družstvo s nejnižším platným dosaženým časem, v případě shody časů rozhoduje čas druhého
terče (měření el. časomírou na dvě desetinná místa)
Hodnocení:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

-

20 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů
15 bodů

7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo

-

14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
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13. místo
14. místo
15. místo
16. místo
a další
NP

-

8 bodů
7 bodů
6 bodů
5 bodů
5 bodů
3 body

8.2. Účast SDH v jednotlivé kategorii na vyhodnocení okresního kola hry Plamen bude hodnoceno 5 body pro
každé družstvo SDH soutěžící v lize MH ve stejné kategorii.
8.3. Hodnocení v kategorii přípravka - bez určení pořadí.
8.4. Do Celkového hodnocení Okresní ligy mladých hasičů se započítává družstvo s minimální účastí na 5
soutěžích ligy MH nahlášených do plánu kalendáře soutěží mladých hasičů a schválených OORM v
daném roce.
8.5. Při rovném počtu bodů rozhodne vyšší počet lepších umístění.
9. Dodatky a změny
9.1. OORM si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu pravidel ligy MH.

Popis provedení disciplíny
10. Materiální zabezpečení
10.1 Dle platné směrnice hry plamen včetně dodatků
bod 2. Požární útok ---› Materiální zabezpečení
10.2 Je povoleno použití hadic B65 (plošná šíře min. 100 mm) a C42 (plošná šíře min. 65mm)
10.3 Každé družstvo vždy použije vlastní proudnice C52.
11. Popis základny a rozmístění nářadí
11.1 Dle platné směrnice hry plamen včetně dodatků
bod 2. Požární útok ---› Popis základny a rozmístění nářadí
11.2 Odpadní hadice od přetlakového ventilu, smí být ohnuta max. po rám stroje a její průtok nesmí být
omezen.
12. Provedení útoku
12.1 Dle platné směrnice hry plamen včetně dodatků
bod 2. Požární útok ---› Provedení útoku
12.2 Pří požárním útoku musí být použita vývěva k zavodnění čerpadla.
13. Neplatnost pokusu
13.1 Dle platné směrnice hry plamen včetně dodatků
bod 2. Požární útok ---› Hodnocení
13.2 Nesportovní chování (rozpojení přívodního vedení před pokynem rozhodčího; nevhodné poznámky na
adresu rozhodčích nebo pořadatelů; ovlivňování rozhodčích; poškozování materiálu a vybavení
pořadatele atd.)
13.3 Zalomená nebo přeložená (popř. zašlápnutá)odpadní hadice víc než je povoleno.
13.4 Neoprávněná manipulace s přetlakovým ventilem, zejména s nastavením tlaku.
13.5 Nepoužití vývěvy k zavodnění čerpadla.
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14. Přílohy
příloha č.1

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Olomouc
Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc

Liga Mladých hasičů
Datum a místo:
Sbor:
Kategorie:
Družstvo:
Jméno

Příjmení

Rok narození

Jiné SDH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
podpis vedoucího:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Olomouc
Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc

Liga Mladých hasičů
Datum a místo:
Sbor:
Kategorie:
Družstvo:
Jméno

Příjmení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
podpis vedoucího:
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Rok narození

Jiné SDH

