Pravidla soutěže Okresní liga Svitavska mladých hasičů v požárním útoku.

Úvodní ustanovení:
Sdružení hasičů ČMS – okres Svitavy (dále jen OSH Svitavy) vyhlašuje „Okresní ligu Svitavska mladých hasičů
v požárním útoku“, dále jen „OLS MH“. Garantem soutěže je odborná rada mládeže (dále jen ORM) při OSH
Svitavy a jednotlivá pořádající SDH. Soutěžním ročníkem se rozumí kalendářní rok. Soutěže, které budou
zařazeny do OLS MH budou určeny každoročně nejpozději do 1. března na základě došlých písemných žádostí
sborů na Adresu OSH Svitavy. Termín podání žádostí je stanoven nejpozději do 30.11. předešlého
kalendářního roku. Kalendář bude zveřejněn na internetových stránkách OSH Svitavy. Do OLMH budou
zařazeny pouze vybrané pohárové soutěže, způsob výběru určí ORM.

Účast:
-

-

-

-

Soutěže se mohou zúčastnit družstva mladých hasičů z celé ČR na základě platných průkazů a
zaplacení startovného
Kategorie „MLADŠÍ“ a „STARŠÍ“ – viz Směrnice hry Plamen s následujícím upřesněním: „Příslušný
ročník ligy mohou dokončit soutěžící, kteří splňovali podmínky věkových hranic v ukončeném ročníku
hry Plamen (jedná se o soutěže pořádané po 1. září)“
Při prezenci odevzdá každé družstvo členské průkazy závodníků-členů SH ČMS, vždy opatřené
fotografií odpovídající aktuálnímu vzhledu závodníka, na průkazech členů SH ČMS musí být vyznačen
údaj o zaplacení členských příspěvků za příslušný rok.
Při prezenci odevzdá každé družstvo aktuální přihlášku.
Do celkového hodnocení OLS MH budou zařazena pouze družstva okresu Svitavy.
Každé družstvo musí mít 7 členů, případné doplnění 1 člena z jiného družstva oznámí vedoucí na
poradě vedoucích před zahájením soutěže
Vedoucí družstva je povinen přihlásit družstvo na závody nejpozději tři dny před závodem, pokud
nestanový pořadatel jinak
Startovné za družstvo v soutěži se stanovuje na 200,- Kč. Pořadatel soutěže odevzdá do fondu OLS
MH příspěvek ve výší 50,-Kč za každé družstvo na OSH Svitavy nejpozději do 5-ti pracovních dní po
konání soutěže.
Před startem družstva bude probíhat kontrola závodníků dle členských průkazů SH ČMS
Při účasti více družstev z jednoho SDH na soutěži OLS MH je nutné přihlašovat družstva pod stejným
označením na všech soutěžích (Svitavy „A“, Svitavy „B“)

Způsob provedení požárního útoku:
-

Dle platných směrnic hry PLAMEN vč. Dodatků a doporučení ke dni pořádání soutěže
Vždy je použit jednotný stroj (zajistí pořadatel)
2 pokusy
Jednotné přetlakové ventily (1 ks možno zapůjčit na OSH SY)
Ostatní výjimky určí pořadatel v OZ, vč. Upřesnění obsluhy stroje v kategorii starší žáci
V případě závady na jednotném stroji se předešlé pokusy neopakují

Měření času:
-

Pořadatel zajistí elektronickou časomíru na sklopné terče nebo plechovky
V případě technické závady časomíry čas měří tři časoměřiči na digitální stopky (možno zapůjčit na
OSH SY)

Práva a povinnosti soutěžních družstev:
-

Dle směrnic hry PLAMEN
Nekázeň Vedoucího, soutěžících i fanoušků bude posuzována jako nesportovní chování ve smyslu
Směrnic hry PLAMEN a může mít za následek vyloučení ze soutěže, případně z Ligy.

Protesty:
-

Protest musí být podán písemně rozhodčímu disciplíny, jeho rozhodnutí je konečné
Protest musí být podán do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu
nebo hodnocení pokusu
Protest musí být podán do 10 minut od vyvěšení výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky
Za protest je vybírána kauce 500,- Kč, v případě jejího propadnutí připadá do fondu OLS MH

Hodnocení:
-

Celkovým vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů.
V případě shodného počtu bodů v celkovém hodnocení vítězí družstvo, které dosáhlo v průběhu
celého ročníku nejlepší čas požárního útoku
Výsledky jednotlivých závodů jsou ohodnoceny následovně¨
o 1. místo – 25 bodů
o 2. Místo – 22 bodů
o 3. Místo – 20 bodů
o 4. Místo – 18 bodů
o 5. Místo – 16 bodů
o 6. Místo – 15 bodů
o 7. Místo – 14 bodů
o 8. Místo – 13 bodů
o 9. Místo – 12 bodů
o 10. Místo – 11 bodů
o 11. Místo – 10 bodů
o 12. Místo – 9 bodů
o 13. Místo – 8 bodů
o 14. Místo – 7 bodů
o 15. Místo – 6 bodů
o 16. Místo – 5 bodů
o 17. Místo – 4 body
o 18. Místo – 3 body
o 19. Místo – 2 body
o 20. Místo – 1 bod
o Za každé další umístění je družstvo ohodnoceno 1 bodem
o Body se neudělují v případě obou neplatných pokusů

Další ustanovení:
-

Ve výjimečných případech jako nepřízeň počasí nebo velký počet družstev lze po dohodě s vedoucími
družstev provést pouze jeden pokus požárního útoku.
Při vyhlášení celkových výsledků OLS MH obdrží každé družstvo, které se zúčastní nejméně tří soutěží
zařazených do ligy diplom a věcnou cenu.
Vyhodnocení celého ročníku bude provedeno na poslední soutěži, popřípadě jiné akci pořádané
OORM SY.
Na vyhodnocení jednotlivých soutěží pořadatel zajistí pro první tři družstva v každé kategorii poháry
a medaile.
Pořadatel zajistí kvalifikovaného rozhodčího disciplíny a rozhodčího základy a dva pomocné rozhodčí
(znalých směrnic).
Pořadatel zajistí dostatek členů technické čety (minimálně 4).
Dráha bude připravena minimálně 30 minut před zahájením soutěže a předána rozhodčímu disciplíny
(zodpovídá pořadatel).
Pořadatel předá výsledkové listiny a přihlášky písemnou formou (pošta, e-mail, osobně) nejpozději
do 5-ti pracovních dní po skončení soutěže kanceláři OSH.
O doplňkových disciplínách bude pořadatel informovat v OZ, popř. na poradě vedoucích a rozhodčích.

Schváleno na školení vedoucích mládeže dne 4.3.2017

