Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů
Nymburk
________________________________________________________
PROPOZICE POLABSKÉ LIBY
ročník 2013
________________________________________________________
Odborná rada velitelů a Výkonný výbor OSH ČMS okresu Nymburk vydávají následující propozice pro
organizování Polabské ligy (dále jen liga) v disciplíně požární útok platná pro ročník 2013.
Polabská liga OSH Nymburk 2013 vychází ze Směrnice hasičských soutěží vydané Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska dne 1.1.2012 a je organizována dle článku 5 odst.4j.
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I.
Liga mužů a žen se organizuje ve dvou výkonnostních kategoriích dle technických parametrů
použité přenosné motorové stříkačky (dále jen stroje).
Kategorie - STANDARD

- bude uskutečněna se společnými PS dodanými OSH Nymburk

Kategorie – SPORT-ELITE

- vlastní PS soutěžního družstva

II.
Liga je určena pro soutěžní družstva Sborů dobrovolných hasičů obcí okresu Nymburk. Výchozí
přihláška do ligy musí být podána prostřednictvím Sboru dobrovolných hasičů nejpozději do 20. 5.
2013 na adresu: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení hasičů Nymburk, Bedřicha
Smetany 55, 288 02 Nymburk nebo na I. kole ligy – 25. 5. 2013.
Soutěžní družstva budou mít na přihlášce uvedeno min. 7 a max. 20 soutěžících. Je-li počet členů více
jak 13, mohou za SDH soutěžit dvě družstva. Na přihlášce může být i člen jiného SDH za předpokladu,
že celý ročník bude v Polabské lize reprezentovat pouze toto SDH. V den soutěže bude předložena
přihláška (dle vzoru) složená max. z devíti závodníků 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 na přihlášce.

Výchozí přihláška musí obsahovat:
-

Seznam členů soutěžního družstva s daty narození

-

Jméno vedoucího družstva

-

Česné prohlášení vedoucího družstva o zaplacení členských příspěvků přihlášených členů
soutěžního družstva

V den soutěže předloží vedoucí družstva při prezenci přihlášku s maximálně devíti členy soutěžního
družstva příslušné kategorie vybraných z výchozí přihlášky s průkazy SH ČMS, v případě pochybností
také OP.

III.
Liga je pětikolová soutěž v disciplíně požární útok určená pro Sbory dobrovolných hasičů OSH
Nymburk. Provedení disciplíny bude provedeno v souladu s pravidly pro disciplínu požární útok
uvedenými ve Směrnici hasičských soutěží viz. výše s výjimkou uložení spojek (mezi ozuby spojek,
případně mezi čelem závitu koše a čelem šroubení savice, musí být prostor pro proložení archu
papíru).
V den soutěže má soutěžní družstvo možnost dvou pokusů, dosažený nejlepší čas bude zaznamenán
do průběžné výsledkové tabulky.
Pro potřebu celkového hodnocení se sečtou tři nejlepší časy dosažené v jednotlivých kolech soutěže.
V případě rovnosti sečtených časů bude rozhodovat nejlepší dosažený čas v soutěži, mezi družstvy se
stejným časem.
Na zahajovací nástup každého kola se dostaví minimálně pětičlenné družstvo.
Ustrojení soutěžních družstev při nástupu: Soutěžní družstvo bude při nástupu a plnění pokusu
jednotně a čistě ustrojeno, oblečení může být zásahového či sportovního charakteru.
Při závěrečném vyhodnocení celé ligy budou družstva nastoupena v jednotném ustrojení!!!
Organizátor ligy si vyhrazuje právo družstvo vyloučit z hodnocení ligy při nesplnění této podmínky.
Protesty a odvolání dle Směrnice hasičských soutěží s poplatkem 500,- Kč.
Za nesprávné chování vedoucího nebo soutěžícího vůči rozhodčímu bude družstvo vyloučeno
z daného kola ligy!!!

