Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů
Nymburk

PRAVIDLA POLABSKÉ LIGY
ROčNÍK
RO NÍK 2012
2012
Odborná rada velitelů a Výkonný výbor OSH ČMS okresu Nymburk vydávají pravidla
pro organizaci Polabské ligy (dále jen liga) v disciplíně požární útok platná pro
ročník 2012.
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Úvodní ustanovení
Přihláška do soutěže
Pravidla Polabské ligy – ročník 2012
Závěrečná ustanovení a organizační zabezpečení ligy
Přílohy
I.

Pravidla pro organizování ligy se vydávají za účelem vytvoření stejných podmínek
pro start přihlášených soutěžních družstev žen a mužů. Potřeba vydání těchto
pravidel je přirozenou reakcí na obdržené podměty a návrhy vedoucích soutěžních
družstev a získaných poznatků z předchozích soutěžních ročníků ligy. Tato pravidla
vychází a jsou v souladu s platnými pravidly požárního sportu vydanými Pokynem
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 26 ze
dne 27. dubna 2007 (dále jen pravidly), která vešla v platnost 1. května 2007.
Vhodnost navržených pravidel bude po skončení a vyhodnocení ročníku ligy
podrobena odborné diskusi a v případě potřeby budou navrženy pozměňovací
návrhy.
Liga mužů a žen se organizuje ve dvou výkonnostních kategoriích dle
technických parametrů použité přenosné motorové stříkačky (dále jen stroje).
Kategorie - STANDARD. Soutěžní družstvo použije stroj PPS 12 nebo PPS 12 R1
tovární výroby s obsahem motoru max. 1499 cm³ a připojeného požárního čerpadla a
šířkou vnitřní drážky oběžného kola max.14 mm, bez dodatečných úprav.
Kategorie SPORT - ELITE. Ostatní stroje + stroj KOMFI PFN 10 – 1000.
Liga dětí bude uskutečněna se stroji dodanými OSH ČMS okresu Nymburk.
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II.
Liga je určena pro soutěžní družstva Sborů dobrovolných hasičů obcí okresu
Nymburk v kategorii žen a mužů, disciplína požární útok. Výchozí přihláška do ligy
musí být podána prostřednictvím Sboru dobrovolných hasičů nejpozději do
4. května 2012 na adresu:
Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Nymburk, ul.
Bedřicha
Smetany
55,
288
02
NYMBURK,
nebo
emailem
–
osh.nymburk@cbox.cz nebo doručením na první kolo Polabské ligy – 5. května
2012 ( Sadská)
Družstva budou mít název přihlášeného sboru s dodatkem např. SDH obce XY
soutěžní družstvo A,B nebo 1,2. Výchozí přihláška jednotlivého soutěžního
družstva (ženy,muži a děti) musí obsahovat min. 7 a max. 20 soutěžících. Na
přihlášce může byt i člen jiného SDH obce za předpokladu, že celý ročník bude
reprezentovat pouze tento SDH. V den soutěže bude předložena přihláška dle vzoru
s maximálně devíti závodníky družstva příslušné kategorie. V konkrétním kole nesmí
závodník přecházet do jiného soutěžního družstva a kategorie. Vedoucí družstva
může ve druhém pokusu vyměnit max. dva členy soutěžního družstva z devíti
uvedených pro start v konkrétním kole ligy.
Výchozí přihláška musí obsahovat:
•
•
•
•

Seznam členů soutěžního družstva s daty narození
Jméno vedoucího družstva
Číslo průkazu člena SHČMS okresu Nymburk
Čestné prohlášení vedoucího družstva o zaplacení členských příspěvků
přihlášených členů soutěžního družstva

V den soutěže předloží vedoucí soutěžního družstva při prezenci přihlášku
(přihlášky) s maximálně devíti členy soutěžního družstva příslušné kategorie
vybraných z výchozí přihlášky do soutěže. Totožnost soutěžících bude v případě
pochybnosti ověřena na výzvu rozhodčího disciplíny pomocí dvou osobních dokladů
závodníka, pro potřebu ověření se stanovuje občanský průkaz a průkaz SDH ČMS.
Vzor přihlášek je uveden v příloze.
III.
Liga je pětikolová soutěž v disciplíně požární útok určená pro soutěžní družstva
mužů, žen a dětí organizovaných ve Sborech dobrovolných hasičů obcí okresu
Nymburk. Provedení disciplíny bude provedeno v souladu s pravidly požárního
sportu. Soutěžní disciplínu začnou plnit muži a následně ženy. V den soutěže má
soutěžní družstvo možnost dvou pokusů, dosažený nejlepší čas bude zaznamenán
do průběžné výsledkové tabulky.
Pro potřebu celkového hodnocení se zařazuje družstvo se třemi nejlepšími časy
dosaženými v jednotlivých kolech soutěže (z každého kola se počítá pouze jeden
nejlepší čas). V případě rovnosti sečtených tří nejlepších časů bude rozhodovat
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porovnání nejlepších dosažených časů v soutěži. Muži a ženy budou mít stroj při
startu v klidu.
V konkrétním kole nesmí závodník přecházet do jiného soutěžního družstva a
kategorie. Vedoucí družstva může ve druhém pokusu vyměnit max. dva členy
soutěžního družstva z devíti uvedených pro start v konkrétním kole ligy.

Pravidla umožňují SDH která mají přihlášena dvě soutěžní družstva ve vypsaných
kategoriích, zařadit maximálně 2 závodníky odlišně než je uvedeno ve výchozí
přihlášce, za předpokladu jejich startu pouze v jednom soutěžním družstvu.

Stroje
Družstva startují s vlastním strojem.
Přihlašovatel čestným prohlášením zařadí svůj soutěžní stroj do příslušné kategorie.
Formulář pro zařazení stroje viz. příloha.
Technická komise pro posouzení přihlášených strojů
Organizátor soutěže jmenuje následující odbornou komisi pro posouzení správnosti
zařazení strojů do příslušné kategorie.
Předseda komise:
Člen komise:
Člen komise:
Člen komise:
Člen komise:

Jiří Luxemburk
Bc. Martin Král
Martin Král
Bohuslav Plachý
Tomáš Tůma

SDH Úmyslovice
SDH Libice nad Cidlinou
SDH Kostomlátky
SDH Vestec
SDH Pňov

Komise má pravomoc v případě špatného zařazení stroje do kategorie jej
z jednotlivého kola soutěže bez náhrady vyřadit. Kontrolu stroje lze provádět před
zahájením i po ukončení pokusu a tak výsledek pokusu anulovat a družstvo
z konkrétního kola soutěže vyřadit. Komise při kontrole musí spolupracovat
s určeným rozhodčím na platě, který výsledek zjištění komise oznámí rozhodčímu
disciplíny.
Technická komise má pravomoc k ověření správného zařazení nařídit demontáž
čerpadla k jasnému přeměření jeho parametrů. Požadavek na demontáž bude
uplatněn u vedoucího soutěžního družstva, při jeho nepřítomnosti u kteréhokoliv
člena soutěžního družstva.
Věcné prostředky
Ostatní věcné prostředky dle pravidla č.47. Vzájemné půjčování strojů je zakázáno,
výjimku v odůvodněných případech může povolit hlavní rozhodčí, vždy se souhlasem
člena technické komise. Družstvo může použít pryž pod sací vedení od stroje ke
kádi. Soutěžní pokus bude vždy proveden s použitím přetlakového ventilu, který
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dodá pořadatel soutěže. Terče sklopné terče s elektronickou časomírou zajišťuje
HZS STC kraje ÚO Nymburk. Hadice B a C standardních rozměrů dle pravidel.
Hadice B Ø 75mm , šířka při zploštění min.113mm, délka hadice min. 19 metrů
Hadice C Ø 52mm , šířka při zploštění min.79mm, délka hadice min. 19 metrů
Kontrola hadic bude prováděna namátkově u každého družstva na určeném
stanovišti, kde bude pořadatelem vyznačen úsek 19 metrů pro kontrolu délky hadic.
Součástí kontrolního stanoviště bude pevný stolek pro měření šířky hadic a průměru
výstřikové hubice proudnic. Pro měření šířky hadic bude použito ocelové posuvné
měřítko s příslušnou kalibrací.Proudnice budou rovněž kontrolovány kalibrovaným
měřidlem. Kontrolu budou provádět dva rozhodčí určení hlavním rozhodčím.
Na základě dohody vedoucích soutěžních družstev (listopad 2011) - bude se
kontrolovat mezera mezi půlspojkami průchodností papíru.
Ustrojení soutěžních družstev – muži nástup vždy v pracovním stejnokroji PS-2,
ženy v jednotném sportovním stejnokroji. Nástupu se účastní min. 5 členů družstva.
Při nástupu a provedení pokusu bude hodnocena jednotnost ustrojení, za každého
špatně ustrojeného člena bude připočtena jedna trestná sekunda. Tato povinnost
platí i pro vedoucího družstva pokud bude přítomen na nástupu. Soutěžní družstvo
bude při plnění pokusu jednotně a čistě ustrojeno, oblečení může být zásahového či
sportovního charakteru. Součástí startovního oblečení bude vždy přilba a opasek.
IV.
Pravidla pro ligu – ročník 2012 vstupují v platnost dnem uskutečnění prvního kola
vyhlášené soutěže. Po ukončení ročníku soutěže bude provedeno vyhodnocení,
obdržené podměty a získané pozitivní poznatky budou předmětem odborné diskuse.
V případě nutnosti budou zohledněny v pravidlech nového ročníku Polabské ligy.
Protesty a odvolání dle pravidel spolu s poplatkem 500,-Kč u hlavního rozhodčího.
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů
Nymburk

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ POLABSKÉ LIGY
ROČNÍK 2011
Pořadatel :
Ve věcech organizace soutěže :
Ve věcech technického zabezpečení:
Disciplína:

OSH ČMS Nymburk
HZS Středočeského kraje – ÚO Nymburk

Požární útok

Termíny kol:
5. května 2012
2. června 2012
10.června
2012
8. září
2011
22.září 2012

Přihláška:

Prezence:

Sadská
Písková Lhota
Nymburk
Odřepsy
Úmyslovice

Výchozí přihláška bude odevzdána na adresu: Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska - OSH Nymburk, Bedřicha Smetany 55,
288 02 Nymburk nebo emailem – osh.nymburk@cbox.cz, nejpozději
do 4. května 2012 – nebo na prvním kole - 4.5. 2012 v Sadské
V den soutěže předloží vedoucí soutěžního družstva při prezenci
přihlášku s maximálně devíti členy soutěžního družstva vybraných
z výchozí přihlášky do soutěže. Totožnost soutěžících bude
v případě pochybnosti ověřena na výzvu rozhodčího disciplíny
pomocí dvou osobních dokladů závodníka. Pro potřebu ověření se
stanovuje občanský průkaz a průkaz SDH ČMS.
Soutěžní družstvo se prezentuje v den soutěže v časovém úseku
Do 7:45 hod a uhradí startovné 100,- Kč za každé přihlášené
družstvo. Zároveň předloží aktuální přihlášku (přihlášky) s doklady
k ověření totožnosti soutěžících. Presence žen do 9:30hod.
Zahájení pokusů následně po ukončení pokusů mužů.
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Nástup:

Nástup soutěžních družstev bude proveden v 7:50 hod, zahájení
prvních pokusů mužů v 8:00 hod.

Vyhodnocení: Vyhodnocení jednotlivých kol soutěže je v pravomoci pořadatele
kola, včetně předání věcné ceny a diplomu. Konečné vyhodnocení a
vyhlášení celkových výsledků proběhne v rámci pátého
kola
soutěže. Věcné ceny a diplomy zajistí OSH Nymburk.
Pravidla:

Pravidla požárního sportu vydané Pokynem generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru České republiky č.26 ze dne
27.dubna 2007 (dále jen pravidla).

Organizační pracovníci a rozhodčí:
Velitel soutěže:
Rozhodčí:
Zdravotní služba:
Technická skupina:
Časomíra:

Velitel pořádajícího SDH obce.
Potřebný počet rozhodčích zajistí OSH Nymburk.
Zajistí OSH Nymburk.
Zajistí pořádající SDH obce
HZS Středočeského kraje – ÚO Nymburk

OSH Nymburk a pořádající SDH obce zajistí hladký průběh soutěže počínaje
prezencí, losováním,vydáním startovních čísel a zpracováním výsledků.
Pořádající SDH obce zajistí další odpovídající podmínky pro průběh soutěže,
zejména:
• Prostory pro zpracování výsledků
• Pracoviště pro kontrolu nářadí
• Sociální zařízení
• Přípravu soutěže (kádě, plata, rozměření hřiště, dodávku vody, 2ks koberce
8000x3000mm pod kádě a plata, pracovní četu a úklid hřiště po soutěži).

Materiál:

Každé družstvo použije vlastní materiál odpovídající pravidlům.

Hodnocení:

Viz pravidla Polabské ligy – ročník 2012
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Příloha č. 1

Výchozí přihláška do Polabské ligy – ročník 2012
SDH obce ………………… přihlašuje soutěžní družstvo (M,Ž,) ………………………
Kategorie :

………………………

Vedoucí soutěžního družstva:

Jméno, příjmení

…………………………………………………….

Dat.nar.

SDH

Průkaz SH ČMS
– OSH

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vedoucí soutěžního družstva svým podpisem stvrzuje správnost všech uvedených
údajů a garantuje, že přihlášení závodníci mají zaplacené členské příspěvky OSH
ČMaS a mají předepsanou zdravotní způsobilost.

V

………………………………………….

Vedoucí soutěžního družstva ………………………………………
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Příloha č.2

Přihláška do ….. kola Polabské ligy – ročník 2012
SDH obce ……………………………..
Přihlašuje soutěžní družstvo (M,Ž) ………………………
Kategorie : ………………………………….. …
Vedoucí soutěžního družstva:

Jméno,příjmení

…………………………………………………….

Dat.nar.

SDH

Podpis

poznámka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vedoucí soutěžního družstva svým podpisem stvrzuje správnost všech uvedených
údajů a garantuje, že přihlášení závodníci mají zaplacené členské příspěvky OSH
ČMS a mají předepsanou zdravotní způsobilost.

V

………………………………………….

Vedoucí soutěžního družstva ………………………………………
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Příloha č.3

POLABSKÁ LIGA
ROK 2012
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
SDH obce ……………………………. Zastoupený vedoucím soutěžního družstva
Jméno, příjmení : ……………………………………………………….
Čestně prohlašuje, že stroj
(uveďte název stroje)

………………………………………………..
číslo motoru ………………………………….

Svými parametry odpovídá kategorii ………………………………………………
(uveďte kategorii)

Kategorie strojů pro vyhlášenou soutěž „Polabská liga - 2011“
Kategorie STANDARD.
Stroj PPS 12 nebo PPS 12 R1 tovární výroby s obsahem motoru
max. 1499 cm³ a připojeného požárního čerpadla a šířkou vnitřní
drážky oběžného kola max.14 mm, bez dalších úprav.
Kategorie SPORT – ELITE.
Ostatní stroje + stroj KOMFI PFN 10 – 1000.
Majitel stroje je na výzvu hlavního rozhodčího povinen umožnit technickou kontrolu
stroje určeným členům technické komise k ověření technických parametrů, včetně
nařízené demontáže potřebných částí stroje, tak aby bylo možno objektivně ověřit
správnost jeho zařazení v příslušné kategorii.

--------------------------------------------------Podpis vedoucího soutěžního družstva
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