Břeclavská hasičská liga 2013
Pravidla soutěže
1.1 Břeclavská hasičská liga
Břeclavská hasičská liga (dále jen BHL)je celoroční pohárová soutěž, sestávající z jednotlivých soutěží
pořádaných podle jednotných pravidel.
Vyhlašovatelem soutěže je Sekce Břeclavské hasičské ligy při OSHČMS Břeclav pod záštitou starosty OSH
Břeclav.
Jednotlivých soutěží se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě
přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení
startovného.
Do celkového hodnocení se bude započítávat pouze umístění družstev přihlášených do BHL podle článku 2.1

1.2 Rada Břeclavské hasičské ligy
Každý sbor dobrovolných hasičů, který do BHL přihlásí minimálně 1 družstvo (článek 2.1), nebo do BHL přihlásí
vlastní pohárovou soutěž (článek 2.2) má právo delegovat do rady BHL jednoho zástupce. O záležitostech
týkajících se výhradně ženské kategorie budou jednat a hlasovat pouze zástupci těchto družstev.
Rada BHL je usnášeníschopná, zúčastní li se jejího jednání nadpoloviční většina členů rady.
Rada BHL zvolí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu.

2.1 Přihlášení družstva do BHL
Do celkového hodnocení BHL může přihlásit kterýkoliv Sbor dobrovolných hasičů libovolný počet družstev.
Za každé přihlášené družstvo mužů uhradí SDH částku 1.000,-Kč a za každé přihlášené družstvo žen 500,Kč za každé družstvo žen 1.000,- Kč. Částku zašle na účet OSH Břeclav. (Vrácení startovného nelze
v žádném případě vymáhat )
Na adresu předsedy rady BHL zašle vyplněnou přihlášku a kopii dokladu o úhradě registračního poplatku.
Přihláška musí být zaslána nejpozději 2 týdny před konáním první soutěže zařazené do BHL.

2.2 Zařazení soutěže do BHL
Kterýkoliv Sbor dobrovolných hasičů v rámci OSH Břeclav může vlastní pohárovou soutěž přihlásit do BHL za
podmínek, že :
● oznámí OSH Břeclav datum konání soutěže v termínu stanoveném OSH. Se sdělením, že soutěž bude
probíhat dle pravidel Břeclavské hasičské ligy
● nejpozději 2 týdny před konáním první zařazené soutěže přihlásí do BHL minimálně 1 soutěžní družstvo
(článek 2.1)
● v uplynulém ročníku se alespoň jedno soutěžní družstvo SDH, které přihlašuje soutěž do BHL,
zúčastnilo více než poloviny soutěží zařazených do BHL, bez ohledu na to, zda družstvo bylo do
uplynulého ročníku BHL přihlášeno.

3. Rozsah soutěže
- soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 minut před začátkem soutěže. Začátkem
soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na zahájení soutěže V odůvodněných případech může pořadatel
udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Startovné uhradí družstvo při
prezenci k soutěži. Výše startovného činí 100,- Kč za každé soutěžní družstvo.

4. Termíny soutěží
Termíny soutěží jsou stanoveny kalendářem soutěží vydaných OSH Břeclav na příslušný rok.
U soutěže uvedené v kalendáři, která bude zařazena do celkového hodnocení bude uvedena poznámka
„Zařazeno do BHL“.

5. Způsob provedení požárního útoku
Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici požárního sportu SH ČMS a pravidel Břeclavské
hasičské ligy, na sklopné terče.

6. Technické podmínky
●

●
●

přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu. Kombinace motorů a
čerpadel není možná ! Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu, s výjimkami:
ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu.
Požární stříkačka nesmí být opatřena žádnou povrchovou úpravou nesouvisející s typovým
standardem. Jedná se v tomto případě o nalepené gumy, koberce, úchyty, pásky a další materiály.
Pouze na palivové nádrži může být umístěna ochrana proti poškození a to bez jakýchkoliv výstupků a
úchytů. Ochrana může být o maximální tloušťce 10 mm.

6.1 Sací vedení
Savice - délka 2,5±0,05 metru, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm. Savice musí
splňovat požadavky platné ČSN 38 9409 a to především délku hrdla od středu límce 40mm. b.
Koš s funkční klapkou umístěnou vně pláště vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu
o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením
S-110 TURBO. Maximální světlost oka síta koše 10×10 mm.
Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího
vedení, savice musí být sešroubovány. Pojem „sešroubované savice před výstřikem“ – všechny savicové spoje
musí držet pohromadě, nemusí být však dotaženy na doraz. 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
hladiny vody.koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje. Koš může
být pod hladinou došroubován, nikoliv znovu našroubován.
Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm, max. rozměr
podložky 100cm×100cm

6.2 Útočné vedení
●
●

●
●
●
●
●

hadice "C42" plochá šířka 65 mm, hadice"B65" plochá šířka 100 mm. Délka hadic minimálně 19 m.
kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého
soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat.
Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky
přenesou na místo měření dva členové soutěžního družstva.
mezi ozuby půlspojek musí projít papír !!!
rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 - 13 mm. Proudnice se může dotýkat země.
závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná.
veškeré nářadí bude kontrolováno před a případně i po splnění pokusu

6.3 Výstroj soutěžících
●

●
●
●

na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v
minimálním počtu 4 členů. Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový
stejnokroj.
k provedení požárního útoku jednotná ústroj(u družstev žen nemusí být tričko zastrčené do kalhot)
obuv pracovní nebo sportovní dle platných pravidel požárního sportu SH ČMS pravidlo 50.
opasek lehký (opasek kožený služební)
ochranná přilba s kompletním skeletem

6.4 Jiná ustanovení
●

délka přípravy na základně, dle počtu přihlášených družstev, min.3 minuty, max.5 minut. Čas přípravy
začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu není-li uvolněn přístup k ní.
v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy
základny
Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku. Od tohoto momentu je zakázáno
provádět
úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k
rozhodčímu.
bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „ Na místa
připravte se...“, končí stanovený, limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a
jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně od počátku tohoto povelu je bráno jako špatný
start.
za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen z jiného družstva. Tato skutečnost musí být oznámena
na poradě velitelů před soutěží. K plnění disciplíny nastoupí tento člen v dresu svého domovského
družstva. Výjimku v případě zranění člena družstva v předešlém pokusu uděluje velitel soutěže, nebo
hlavní rozhodčí po dohodě s vedoucími zúčastněných družstev.
za družstvo žen může startovat maximálně 1 muž.
muž startující v družstvu žen nesmí být zařazen na funkci strojníka a obsluhy rozdělovače
za muže zařazeného v kategorii ženy, se k výslednému času přičítají 2 vteřiny
soutěžící na jedné soutěži, smí startovat maximálně za dvě soutěžní družstva
do 1 minuty po ukončení pokusu je družstvo povinno uvolnit základnu
pořadí na startu bude stanoveno dle propozic soutěže vydaných pořadatelem (losováním, dle příjezdu,
popřípadě předběžnou rezervací pořadového čísla). Propozice musí být zveřejněny na stránkách BHL
nejpozději 14 dní před konáním dané soutěže. Rezervace startovního čísla je možná ne dříve než 14
dní před konáním dané soutěže (zajistí pořadatel)
za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.
Čára nástřiku je nedotknutelná a to po celou dobu plnění pokusu.
Závažné nesportovní chování bude postihováno vyloučením z daného ligového kola. Menší prohřešky
spojené s nesportovním chováním budou postihovány vyloučením z daného pokusu v ligovém kole. O
závažnosti porušení pravidel rozhodne hlavní rozhodčí po konzultaci s rozhodčím daného úseku. V
případě extrémně nesportovního chování bude o sankci jednat rada BHL.
Všichni soutěžící musí mít řádně uhrazeny členské poplatky.

7. Měření času
●
●
●
●
●
●
●

čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou
časomíra musí být konstruována tak, aby měřila minimálně na dvě desetinná místa
umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa
časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí, se zobrazeným průběhem času a dosaženým
časem
při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus
při selhání časomíry delším než půl hodiny, se pokračuje v soutěži měřením času stopkami dle
směrnic hasičských soutěží
V případě poruchy časomíry má pořadatel dvou hodinovou lhůtu pro zajištění náhradní
časomíry nebo odstranění závady. V případě, že v limitu nebude časomíra zajištěna, bude ligové
kolo vyřazeno z Břeclavské hasičské ligy. Měření času stopkami se nepřipouští.

8. Startování
●

●
●

povely "NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE !", "POZOR !", výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost
pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky
(selhání výstřelu apod.)
startování musí být prováděno startovací pistolí
při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou

9. Vedoucí družstva
●

vedoucí družstva označený vestou může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout,
avšak až po startu družstva. V případě takového zásahu je pokus družstva hodnocen jako neplatný
pokus. U družstev žen může vedoucí pomáhat pouze při přípravě soutěžního stroje na základně, to
znamená, že nesmí chystat jiný materiál

10. Hodnocení jednotlivých soutěží
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení BHL takto:
UMÍSTĚNÍ
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo
9.místo
10.místo
●
●
●

●

počty bodů
muži
ženy
15
8
12
6
10
4
8
2
6
1
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

pokud družstvo nesplní ani jeden z možných pokusů, body nabudou přiděleny
do celkového součtu bodů se nezapočítává jeden nejhorší získaný počet bodů v daném ročníku BHL.
při dosažení stejného času (v případě jednoho pokusu) přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší
možný počet bodů za dosažené umístění lepšího umístění, o věcné ceny a poháry může být losováno
(plně v kompetenci pořadatelů).
družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje velitel
soutěže)

11. Celkové vyhodnocení Břeclavské hasičské ligy
●
●
●
●

●
●
●
●

zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada BHL ihned po skončení poslední soutěže
do celkového hodnocení se družstvu započítávají body ze všech konaných soutěží zařazených do BHL.
Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší
počet lepších umístění.
Vítěz v každé kategorii získá do držení putovní pohár. První 3 družstva v každé kategorii získávají
pohár a každý člen družstva obdrží medaili. Družstva na následujících místech obdrží upomínkový
předmět.
Putovní pohár bude v držení družstva do doby vyhlášení výsledků následujícího ročníku BHL. Bude
opatřen štítkem s názvem sboru a rokem konání.
Putovní pohár zůstává trvale majetkem OSH Břeclav – sekce Břeclavské hasičské ligy po celou dobu
trvání Břeclavské hasičské ligy až do jejího případného zániku.
V případě zániku Břeclavské hasičské ligy pohár zůstává ve vlastnictví OSH Břeclav
O případných věcných cenách, případně finanční odměně za umístění rozhodne rada BHL na zasedání
konaném po proběhnutí závěrečné soutěž zařazené v BHL

12. Podmínky pro pořadatele soutěže
●
●

●

nejpozději 14 dní před konáním soutěže musí být na webových stránkách BHL zveřejněny propozice
soutěže.
propozice soutěže musí obsahovat základní údaje – datum a místo konání, časové údaje (příjezd
jednotek, zahájení soutěže), způsob určení pořadí družstev na startu (losování, dle příjezdu, dle
rezervace)
rezervaci startovních čísel lze spustit nejdříve 14 dní před konáním soutěže

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

bude-li do soutěže přihlášeno méně než 20 družstev v obou kategoriích, bude se startovat pouze
z jedné základny. Při přihlášení více než 20 družstev je povolen start ze 2 základen.
v případě startu ze 2 základen, všechna družstva, která jsou zařazena do BHL musí být jednotné
podmínky (tzn. po prvním pokusu dojde k vystřídání na základnách, resp. družstva která jsou zařazena
do BHL budou startovat ze stejné základny)
pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena
zajistit dostatečný počet rozhodčích – minimálně pro jednu základnu sedm a pro dvě základy osm, a
proškolit je z pravidel BHL
zajistit technickou četu včetně obsluhy časomíry
dráha musí být rovná, s travnatým, nebo asfaltovým povrchem. Závodní prostor musí být zřetelně
označen a zajištěn proti svévolnému pohybu nepovolaných osob.
v okolí základny minimálně jeden metr na všechny strany musí být jako podklad koberec. Ten musí být
uchycen a zajištěn proti ohrožení a omezení závodníků.
všechna družstva, která jsou zařazena do BHL musí být jednotné podmínky (tzn. po prvním pokusu
dojde k vystřídání na základnách, resp. družstva která jsou zařazena do BHL budou startovat z jedné
základny)
1m – 1,5m od startovní čáry musí být vyznačena přípravná čára
na dráze musí být upevněny pořadatelem viditelné značky ve vzdálenosti po 18 m pro muže a ve
vzdálenosti po 17,5m pro ženy
dodržet rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o
průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve
vzájemném kontrastu - tmavá deska, světlý středící kruh
čára stříkání - výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metrů
nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých
hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se
středovou osou základny
vyznačit místo pro měření délky hadic
dodržet délku přestávky mezi kategoriemi - maximálně 20 minut. Vyhlášení výsledků do 30 minut po
skončení posledního útoku
soutěžním družstvům umístěným na 1.- 3. místě, v obou kategoriích, musí být udělena pamětní věcná
cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění název soutěže
a příslušný ročník
zaslat výsledkové listiny a hlášení o průběhu všem zástupcům v BHL a předsedovy BHL nejpozději do
tří dnů od data konání soutěže a to elektronickou poštou.
uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru . Na výsledkovou listinu uvést
název soutěže, jméno zástupce pořadatele, jméno hlavního rozhodčího, místo konání, datum, ročník,
kategorii a umístění
výsledkovou listinu a hlášení o průběhu soutěže musí podepsat velitel soutěže a hlavní rozhodčí
Pořadatel zajistí rozhodčím adekvátní občerstvení a zázemí.
Úrazové pojištění ligových kol není povinností pořadatele. Pokud pořadatel neuvede jinak,
proběhne soutěž na vlastní nebezpečí soutěžících bez pojištění.
Při účasti více jak třiceti mužských družstev má pořadatel právo uspořádat soutěž pouze na
jeden pokus.
Pořadatel zajistí kontrolní četu, která do zahájení soutěže překontroluje parametry dráhy,
případně nařídí pořadateli opravu dráhy. Výsledek kontroly bude oznámen na poradě velitelů.
Kontrolní četa musí být tvořena zástupci z jiných SDH.

13. Protesty
●
●
●
●
●

při porušení pravidel BHL je možno podat písemný protest.
za podání protestu bude složena kauce 100,- Kč
protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního družstva, proti účasti jiného družstva
a proti výsledkům soutěže
protesty podává zásadně vedoucí družstva
protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu

a) před zahájením disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva na soutěži
b) do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu
c) do 10 minut po ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny.
d) do 10 minut od vyhlášení výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky
Rozhodnutí a způsob řešení protestu musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje uvede své rozhodnutí
zpravidla na podání, kterým byl protest podán. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu
s podpisem toho, kdo jej přijal
● kauci 100,- Kč přijme rozhodčí, kterému je protest předán. Je u něj složena do doby nabytí práva
rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací.
● není-li protest uznán, předá rozhodčí po nabytí práva rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom
neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako
s příjmem organizace.
● protest nelze vzít zpět a soutěžící se musí rozhodnutí o protestu splnit.

14. Anulování výsledků a vyřazení soutěže, nebo družstva z BHL
●
●
●
●

rada BHL má právo rozhodnout o anulování výsledků soutěže, případně rozhodnout o jejím nezařazení
do následujícího ročníku BHL pokud pořadatel nesplní podmínky stanovené v bodě 12.
rada BHL má právo vyřadit z celkového hodnocení BHL družstvo, které svým jednáním hrubě porušilo
pravidla BHL
o výše uvedených bodech v článku 14 může rozhodnout rada BHL hlasováním na svém zasedání.
pro výsledek hlasování je rozhodný nadpoloviční počet hlasů všech členů rady bez ohledu na počet
přítomných.

15. Závěrečná ustanovení
Tato pravidla jsou závazná pro všechny SDH jejichž soutěž byla zařazena do BHL a pro všechna soutěžní
družstva přihlášená do daného ročníku BHL ve všech bodech.
Pro družstva, která se zúčastní jednotlivých soutěží a nejsou přihlášena do daného ročníku BHL jsou závazné
body 3,5,6-9,13

V Kobylí dne 21.2. 2013

Antonín Kovářík
předseda sekce
Břeclavské hasičské ligy

Josef Gál
starosta OSH ČMS Břeclav

