
PRAVIDLA KRAJSKÉ LIGY MUŽ� A ŽEN PRO ROK 2006 
 

Název: 1. RO�NÍK KARLOVARSKÉ LIGY MUŽ� A ŽEN  (dále jen „KL“) 
 
1. podmínky k ú�asti: 
Sout�že se mohou zú�astnit všechny družstva SDH v Karlovarském kraji, kte�í jsou zaregistrováni 
v SH�MS, na základ� p�ihlášky v kategorii muži a ženy. P�ihlášky (viz. p�íloha) do KL je nutné poslat 
nejpozd�ji do 15.4.2006 na adresu SDH Chodov, Husova 588, 35735, Chodov, nebo e-mail: 
kiss@mestochodov.cz , tel.725056503., pozd�jší p�ihlášení bude možné jen se souhlasem KRV. V�k 
závodníka m�že být min. 15 let, a to prokazateln� nejpozd�ji v den konání dané sout�že dle seznamu 
za�azených sout�ží.  
 
2. termíny sout�ží za�azené do KL: 
1. Kraslice  22.4.2006  - PÚ 
2. Chodov  20.5.2006   - PÚ + 100 m p�ekážek 
3. Dalovice  10.6.2006 - PÚ + 100 m p�ekážek, štafety 
4. Kyselka  5.7. 2006  - PÚ – (atyp) 
5. Krásná u Aše 8.7.2006 - PÚ 
6. Plesná  9.9.2006 - PÚ 
7. Nová Role  16.9. 2006  - PÚ – (atyp) 
8. Nejdek  30.9.2006  - PÚ – (atyp) záv�re�né vyhodnocení KL 
 
Zahájení sout�ží ur�í vždy po�adatel sout�že, p�ihlášky k jednotlivým sout�žím je nutné poslat min. do 
7 dn� p�ed zahájením sout�že na adresu po�adatele (telefonicky i písemn�). Prezentace družstev 
nejpozd�ji do 15 min. p�ed zahájením sout�že. Za p�ihlášku do jednotlivých sout�ží za�azených do KL 
se považuje zaplacení startovného ve výši ur�ené po�adatelem p�ed zahájením disciplíny.  
 
Do hodnocení KL je za�azena pouze disciplína požární útok („PÚ“) muž� i žen dle pravidel požárního 
sportu a po�et systém start� v sout�ži bude dle místních podmínek organizátora (viz. následující 
technické podmínky PÚ �l. 4.). Podmínka pro hodnocení v sout�ži KL je minimální ú�ast na 5 ze 
za�azených sout�ží viz. �l.2 tozn. hodnocení celkových výsledk� KL bude z nejlepších p�ti umíst�ních 
na za�azených sout�žích, které družstvo absolvovalo. Kdo tuto podmínku nesplní nem�že být v KL 
hodnocen. Mimo sout�ž KL m�žou startovat zahrani�ní družstva. To samé platí pro družstva 
z ostatních kraj� �R. 
 
Závodník, který startoval v pokusu PÚ, nem�že startovat již za jiné družstva. Družstvo žen m�že být 
dopln�no 1 mužem, a to maximáln� pro pozici strojníka. Pokud dojde k problému s dopln�ním 
družstva muž� o závodníka (nap�. zran�ní, nemoc apod.), musí další start ur�eného závodníka 
jednomysln� odsouhlasit všechna p�ítomná družstva v dané sout�ži.   
 
4. Technické podmínky spole�né pro Muže i ženy. 
 
Pr�b�h pokusu bude proveden dle místních podmínek organiza�ního zabezpe�ení po�adatele. 
 
Základna: 
Rozm�r základny bude 2 x 2 metry o výšce min. 10 cm. Ná�adí v�etn� stroje nesmí p�esahovat p�es 
p�dorysný pr�m�t základny s vyjímkou sacích hadic, které se b�žn� nesmí dotýkat zem�. Na základn� 
je povoleno mít uloženo pouze ná�adí ur�ené k provedení PÚ + 2 hákové klí�e pro utažení p�ívodního 
vedení. Sestavení ná�adí na základn� bude ukon�eno max. do 5 min. od pokynu rozhod�ího, délka 
trvání pokusu je maximáln� 2 minuty. Dojde – li k pádu ná�adí na základn� po jejím uzav�ení 
rozhod�ím, nebo po vypršením �asového limitu, bude pokus p�esto odstartován a jeho výsledek je 
platný. Do ná�adí na základn� v pr�b�hu pokusu nesmí nikdo mimo �len� startujícího družstva 
zasáhnout.  
 



P�ívodní vedení: 
 
Nádrž na vodu: 
Rozm�r nádrže bude dle možností po�adatele sout�že, doporu�ené rozm�ry jsou výška 0,8 m, ší�e min. 
0,9 m, minimální obsah vody bude 1000 litr�, provedení nádrže bez ostrých hran. Nádrž bude 
umíst�na ve vzdálenosti 4 m od hrany základny k hran� nádrže. 
 
Stroj: P�enosná požární st�íka�ka s funk�ními klouby a zp�tnou klapkou. Stroj m�že být p�ed 
odstartováním v chodu. Ovládání regulace otá�ek stroje je mechanické kdekoliv umíst�ného na stroji. 
Výfukové potrubí musí procházet výv�vou a musí vyús�ovat na p�vodním míst� od výrobce. Na 
šroubení víka �erpadla musí být minimáln� 2,5 závitu. 
 
Sací hadice: Délka 2,5 min +,  - 5 cm, se šroubením o pr�m�ru 110 mm. Koncovky nesmí mít vodící 
náb�h delší než 35 mm. Sací hadice mohou být libovoln� podloženy podložkou ve výšce max. 10 mm. 
Mohou být použity sací hadice s „O“ kroužky �i ložisky. Sací hadice musí být sešroubovány min. do 
ukon�ení pokusu. 
 
Sací koš: Koš s funk�ní zp�tnou klapkou s ovládáním vn� plášt�. Velikost otvor� v koši max. 10x10 
mm. Koš musí být našroubován na savici nad hladinou p�ed pono�ením do vody, savice musí být 
sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl – li koš do vodního zdroje, nebo mimo n�j a byl následn� 
našroubován na savici nad hladinou vody. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po 
vytažení z vodního zdroje.  
   
P�ívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhod�ího!!!! 
 
Dopravní vedení: 
Jsou povoleny hadice „B“ o pr�m�ru 75 mm, min. ploché ší�e je 113 mm (priorita p�i posuzování). 
Po�et hadic p�ívodního vedení jsou max. 3 ks, je povoleno snížení po�tu dle místních podmínek 
organizátora sout�že na 2 ks. Pro provedení útoku žen je stanoven 2 ks hadic „B“. Délka musí být 20 
m +,- 1m. Rozd�lova� musí být s funk�ními uzáv�ry libovolného technického provedení, bez možnost 
zaaretování ventilu. P�lspojky hadic a rozd�lova�e se p�i uložení základn� nesmí dotýkat.  
 
Úto�né vedení: 
Jsou povoleny hadice „C“ o pr�m�ru 52 mm, min. ploché ší�e 79 mm (priorita p�i posuzování). 
Maximální po�et hadic na jeden proud jsou 2 ks. Po�et proud�. P�lspojky hadic, rozd�lova�e i 
proudnic se p�i uložení základn� nesmí dotýkat. 
 
Proudnice: 
Standartní provedení (s uzáv�rem i bez) o pr�m�ru hubice 12,5 mm. Proudnice se p�i st�íkání m�že 
dotýkat zem�. 
 
Ter�e: 
Jsou povoleny nást�ikové, sklopné, nebo srážecí. Vzdálenost ter�� je standartní dle pravidel požárního 
sportu. �ára nást�iku a plocha za �árou nást�iku je nedotknutelná. �árou st�íkání se rozumí �ára o 
výšce maximáln� 2 cm a délce minimáln� 5 metr� k ter��m. Pro up�esn�ní - žádná �ást t�la závodníka, 
nesmí p�ekro�it �áru st�íkání s vyjímkou paží. 
 
�asomíra m�že být elektronická dle možností organizátora sout�že. P�i použití ru�ních stopek budou 
pokus m��it 3 �asom��i�i. Výsledný �as bude na 2 desetinná místa dle pr�m�ru jednotlivých �as�. P�i 
selhání �asomíry bude poškozené družstvo pokus opakovat. 
Startování: Na místa p�ipravte se, pozor, výst�el (pokyn start) 
Tra� bude v provedení bez p�ekážek s výjimkou atypických útok� viz. za�azené sout�že do KL.  
Každé družstvo má možnost jednoho ulití startu. 
 



Výstroj: 
Jednotné ustrojení družstev, je povolený sportovní od�v a obuv, která m�že mít podrážky 
s drážkami, plastickými švy, vroubkováním, nebo kulatými výstupky o maximální hloubce 5 
mm, tretry a kopa�ky se nep�ipouští. Triko m�že být i s krátkým rukávem. Lehký opasek �i 
b�žný pás je nutný. Ochranná p�ilba b�žného typu je nutná. 
 
P�estávky mezi kategoriemi bude dle možností po�adatele.  
 
5 .Systém hodnocení KL: 
 
Základní kritérium pro hodnocení: 
bodování z umíst�ní v za�azené sout�ži: 
1.místo  - 16 bod� 
2.místo  - 12 bod� 
3.místo  - 9 bod� 
4.místo  - 7 bod� 
5.místo  - 6 bod� 
6. místo - 5 bod� 
7.místo  - 4  body 
8. místo - 3 body 
9.místo  - 2 body 
10.místo -1 bod 
11.až X-té místo – 0 bod� (také hodnocené umíst�ní) 
Ú�ast p�ihlášeného družstva musí být minimáln� 5 ze za�azených sout�žích do KL viz. �l.2., pokud 
tato podmínka není spln�na, nesmí být družstvo hodnoceno. Kdo získá nejvyšší po�et bod� vít�zí.  
 
Další kritérium: 
V p�ípad�, že dojde ke shod� bod� po spln�ní základních kritérií, rozhoduje o lepším výsledku další 
kritérium, a to po�et nejlepších umíst�ní družstev v p�ti absolvovaných sout�žích za�azených v KL. 
Pokud p�ihlášené družstvo absolvuje více sout�žích nežli je bodováno (tzn. více než 5), do hodnocení 
se zapo�ítává pouze 5 nelepších umíst�ní. Pokud i po tomto kritériu dojde ke shod� výsledk�, 
rozhoduje o lepším výsledku po�et absolvovaných sout�ží družstva (max. 8x viz. za�azené sout�že �l.2 
1 sout�ž =  1 bod), takto získané body se p�ipo�ítají k dosaženému bodovému výsledku dle základního 
kritéria. �ím více absolvovaných sout�ží, tím lépe pro hodnocené družstvo. Kdo získá nejvyšší po�et 
bod� vít�zí.  
 
Ostatní: 
Organizátor sout�že je povinen zaslat výsledky sout�že �lenovi KRV Ji�ímu Kissovi na adresu SDH 
Chodov, Husova 588, 35735, Chodov, tel.725056503, maximáln� do 1 týdne po ukon�ení sout�že 
z d�vodu vyhodnocení KL. Kone�né vyhodnocení KL prob�hne na poslední sout�ži v Nejdku, kdy 
budou vyhodnoceny nejlepší kolektivy muž� a žen KL, v�etn� p�edání ocen�ní pro první 3 družstva. 
Pr�b�žné hodnocení výsledk� p�ihlášených družstev bude zve�ejn�no na e-mailu KSH 
kshkvk@centrum.cz heslo: soptik. Na každou sout�ž bude vyslán 1 pozorovatel ur�ený KRV na 
pr�b�h sout�že se zam��ením na �innost rozhod�ích. Ceny v za�azených sout�ží si zajistí po�adatel dle 
svých možností. 
 
PROTEST: se nep�ipouští, vše závisí na domluv� a cti sout�žících!!! P�esto p�i podání protestu (max. 
do 5 min. po ukon�ení pokusu a jen písemn� �editeli sout�že) bude uhrazen nevratný poplatek 1000,- 
K� po�adateli sout�že.  
 
Dne 13.3 2006 schválila KRV v Plesné. 
 
 
 



P�íloha 
Sdružení hasi�� �ech, Moravy a Slezska, 

Karlovarského kraje 
 

P � I H L Á Š K A 
do hasi�ské sout�že  

      
...........................................................................................................................………………………                 
                                                        (SDH obce, adresa ) 
P�ihlašuje družstvo∗: ………………………………………………………..    po�et.........……….. 
 
na sout�ž:  1. RO�NÍK KARLOVARSKÉ LIGY MUŽ� A ŽEN 2006  
                     (název sout�že)     
v kategorii:                muži∗    ženy∗  
 
k pln�ní disciplíny :    požární útok 
 
Seznam sout�žících: 
          
p�íjmení a jméno          rodné �íslo         �.pr�kazu �lena SDH                                                            
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                         
l............................................................../.........................................../.................................................... 
 
2............................................................../.........................................../.................................................... 
                                                                                            
3............................................................../.........................................../.................................................... 
                                                                                                    
4............................................................../.........................................../.................................................... 
 
5............................................................../.........................................../.................................................... 
 
6............................................................../.........................................../.................................................... 
 
7............................................................../.........................................../.................................................... 
 
    
Náhradníci:   
 
8............................................................../.........................................../.................................................... 
 
9............................................................../.........................................../.................................................... 
 
10............................................................../.........................................../.................................................... 
 
11............................................................../.........................................../.................................................... 
 
12............................................................../.........................................../.................................................... 
                                                                                                 
P�ihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a v�cné prost�edky PO použité v disciplínách požárního útoku odpovídají Sm�rnici 
hasi�ských sout�ží, jsou �ádn� p�ezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení sout�žící spl�ují zdravotní zp�sobilost 
a ostatní  podmínky   stanovené ve Sm�rnici hasi�ských sout�ží a propozicích sout�že a dává svým podpisem souhlas ke zpracování 
osobních údaj� p�ihlášených sout�žících, kte�í souhlasí s uvedením osobních dat na p�ihlášce, správci SH �MS, �ímská 45, PS� 121 07, 
Praha 2, který shromaž	uje a zpracovává osobní údaje i prost�ednictvím svých organiza�ních jednotek OSH a SDH k ú�el�m 
statistickým na dobu nezbytnou pro ú�ely organizace a vyhodnocení sout�že. Zm�ny v seznamu p�ihlášených sout�žících lze provád�t 
pouze v souladu s pravidly Krajské ligy muž� a žen Karlovarského kraje pro rok 2006 schválených dne 13.3.2003 v Plesné. 
    

 
Vedoucí družstva:.......................................…..       Trenér družstva.....................................……......... 
                                              p�íjmení  a  jméno                                                        p�íjmení a jméno 

  
 
 
 
V ............................………….. dne …………………                                            

                                                                                   ...................................................………………                                                        
                                                      (razítko a podpis  p�ihlašovatele) 
Poznámky:   ∗ Nehodící se škrtne. 

 


