PRAVIDLA KRAJSKÉ LIGY MUŽŮ, ŽEN A DOROSTU PRO ROK 2014
Název: 9. ROČNÍK KARLOVARSKÉ LIGY MUŽŮ, ŽEN A DOROSTU (dále jen „KL“)
Organizátor: Krajské sdružení hasičů Karlovarského Kraje
Patronát a zaštítění: HNUTÍ NEZÁVISLÝCH za harmonický rozvoj OBCÍ A MĚST
1. podmínky k účasti, zásady a pořadatelství:
Obecnou zásadou ligy je vytvoření podmínek pro všechny členy SDH „sporťáky a nesporťáky“,
Karlovarská liga by se měla vrátit od snahy o čistě jen sportovní výsledek k pohodovému přátelskému
závodění ve všech možných disciplínách.
Soutěže se mohou zúčastnit všechna družstva zaregistrovaná v SDH a SHČMS v Karlovarském kraji, která
jsou řádně zaregistrována v SHČMS. Je schválena možnost účasti více družstev stejné kategorie v rámci
jednoho SDH.
Přihlášky se budou řešit individuálně na jednotlivých kolech zařazených soutěží. Věk závodníka může být
minimálně 15 let (dorost od 13 let), a to prokazatelně nejpozději v den konání dané soutěže dle seznamu
zařazených soutěží dle článku č. 2. Jednotné startovné do celkového přihlášení KL se neplatí. Startovné
v jednotlivých zařazených pohárových soutěžích v článku č. 2 je v režii pořadatelů. Podmínky pro hodnocení
v KL jsou uvedeny v článku č. 5.
Do KL se mohou od nového ročníku zapojit také netradiční soutěže s dalšími disciplínami či netradiční
provedení požárních útoků (např.: Novorolské okno, soutěž Hore kopcom, Kyselské sudy, apod).
Odpovědnost za provedení disciplín nese dle místního organizačního zabezpečení (dále jen „OZ“) pořadatel
soutěže, např. místní odlišnosti, pokud není stanoveno v OZ, soutěž se řídí pravidly dle Směrnice hasičských
sportovních soutěží (dále jen „směrnice“) a těchto pravidel. Pořadatel vždy uvede v OZ, která disciplína,
nebo disciplíny, se budou započítávat do KL. Stěžejní je vždy požární útok (dále jen „PÚ“) dle podmínek v OZ.
Do hodnocení KL může být zařazen součet disciplín PÚ a případné doplňkové disciplíny - štafeta apod., do
hodnocení KL se v takovém případě započítá takzvaný celkový výsledek pohárové soutěže.
Pokud nebude v OZ jasně specifikován systém hodnocení, do hodnocení KL bude započítán pouze
výsledek nejlepšího platného času dosaženého v disciplíně PÚ.
V novém ročníku bude do KL zařazena také kategorie dorostu. Pro tuto kategorii budou vyčleněny
jednotlivé soutěže. Soutěžící v kategorii dorostu v jedné soutěži nesmí nastoupit v kategorii mužů či žen. V den
konání soutěže musí být jasné, za kterou kategorii startuje.
2. termíny soutěží zařazené do KL:
Na základě společného jednání vedoucích kolektivů KL ze dne 19. 3. 2014 v Chodově byly odsouhlaseny
termíny i SDH, jejichž soutěže budou zařazeny do KL:
1. kolo - 19. dubna Útvina
2. kolo - 26. dubna Chodov
3. kolo - 3. května Hroznětín
4. kolo - 12. července Krásno
5. kolo - 19. července Březová KV
6. kolo - 2. srpna Dalovice
7. kolo - 16. srpna Otročín
8. kolo - 23. srpna Děpoltovice
9. kolo - 30. srpna Jáchymov
10. kolo - 6. září Mírová
11. kolo - 13. září Plesná
12. kolo - 20. září Nová Role
13. kolo - 27. září Nejdek
14. kolo - 4. října Závěrečné kolo Interspar Karlovy Vary
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Závěrečné kolo KL bude před obchodním domem Varyáda (Interspar), dne 4. 10. 2014, kde
proběhne závěrečné vyhodnocení KL, soutěž není samostatně hodnocena, pouze se započítají poslední
ligové body. Na posledním kole budou opět jednotné stroje i proudnice. Soutěžit se bude na 2x B75 a C52.
3. povinnosti pořadatele a družstev KL:
Pořadatel je povinen dodat v dostatečném předstihu (min. 14 dnů před zahájením soutěže) OZ k dané
soutěži, a to na adresu info@liborceska.cz. Technický pracovník KL dále zajistí vyvěšení na webu KL
(www.krajskaliga.cz ). V případě změny je nutný souhlas všech účastníků soutěže.
Pořadatel je povinen zajistit na své soutěži minimálně kvalifikovaného hlavního rozhodčího v případě
použití elektronické časomíry, v případě použití ručního měření minimálně 3 kvalifikovaní rozhodčí. V případě,
že nebude zajištěn kvalifikovaný hlavní rozhodčí, nemůže být tato soutěž bodově hodnocena do KL. Startovné
dle podmínek OZ pořadatelů a jednotlivých SDH. Na konci soutěže je pořadatel povinen vyplnit Zápis ze
soutěže, přílohu č. 1 – Hlášení ze soutěže KL, který odevzdá k dalšímu zpracování. Obecně se preferuje
elektronická časomíra, není podmínkou, opět dle OZ pořadatele.
Družstva jsou povinna před každou soutěži vyplnit a odevzdat pořadateli soutěže jmenný seznam závodníků
dle přílohy č. 2 – Přihláška jednotlivého kola KL. Povinností družstva je mít členské průkazy startujících
členů SDH k dispozici na místě pro případnou namátkovou kontrolu a ověření soutěžících.
Start muže v družstvu žen je povolen pouze na pozici strojníka, jeho činnost je bez dalšího omezení.
Muž na pozici strojníka je povolen jako součást týmu, nesmí startovat za jiný mužský kolektiv, v případě
potřeby pouze za svůj domovský.
Družstvo mužů, žen i dorostu smí být doplněno o jednoho člena z jiného družstva. Tento člen smí však
nastoupit do soutěže pouze dvakrát, a to za mateřské družstvo a družstvo, které doplní. Je zakázáno soutěžit za
více jak 2 družstva v jedné soutěži. Tento stav musí být nahlášen při prezenci před startem prvního soutěžního
družstva – podepsáno hlavním rozhodčím a odsouhlaseno všemi účastníky. V kategorii mužů, je možné zařadit
do družstva ženy – převažovat musí muži.
4. Pravidla KL:
Technický popis:
Měření pokusů pořadatel zajistí pomocí elektronické časomíry nebo ruční měření. V ostatních případech
rozhoduje hlavní rozhodčí o platnosti pokusu. Terče mohou být nástřikové, sestřikové i sklopné. Soutěžící musí
mít stejné podmínky k provedení pokusu (vzdálenost, terče, dopouštění), výjimkou jsou povětrnostní podmínky,
kdy o vpuštění družstva na start rozhoduje hlavní rozhodčí.
Sací a útočné vedení musí splňovat požadavky pravidel PS. Jsou povoleny „O“ kroužky na savice,
nástavec na hrdlo, pojistky proti rozpojení hadic běžného typu a sportovní sací koše (např. Turbo od firmy Flídr,
sací koš SDH Plus s klapkami motýlkového typu).
Na každé soutěži KL bude k dispozici ocejchovaný přetlakový ventil „B“ nastavený od výrobce
s platnou revizí (nastaven na tlak 12 atm.), který zajistí pořadatel na příslušném OSH. Užití přetlakového
ventilu musí být jasně specifikováno v OZ. V jiném případě nese plnou odpovědnost za užití
přetlakového ventilu vedoucí a velitel soutěžního SDH.
Mašiny dle směrnice bez zjevných úprav. V případě použití upravených a silnějších strojů než je povoleno
zodpovídá za případná zranění vedoucí a velitel družstva soutěžního SDH. Hadice B75 a C52 dle směrnice,
všechny stejné, ne zúžené.
Pokud budou v OZ jiné rozměry a povolené úpravy než dle směrnice, soutěž se nebude započítávat a
hodnotit v KL.
Výstroj:
Je doporučeno jednotné sportovní ustrojení družstev, pracovní stejnokroj, sportovní a pracovní obuv dle OZ
nebo směrnice. Kopačky jsou povoleny. Triko může být i s krátkým rukávem. Kalhoty nesmí být při soutěži
ohrnovány či nějak kráceny. Ochranná přilba běžného typu je povinná.
Protesty:
Postup při řešení se řídí dle směrnice.
Ostatní:
V průběhu soutěže a po ukončení pokusu požárního útoku v zařazené soutěži KL může hlavní rozhodčí
soutěže provést náhodnou kontrolu závodníka - jeho členství v jakémkoliv SDH Karlovarského kraje –
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prokázání se členským průkazem SDH s platnými náležitostmi vyplývající z platných stanov SH ČMS.
Obdobně platí i při kontrole družstva SDH, které má přihlášená dvě družstva v KL. Pokud bude kontrola
negativní, to znamená, že závodník není vůbec člen jakéhokoliv SDH v Karlovarském kraje
zaregistrovaným v SHČMS (dále jen „SDH KK“), družstvu, za které kontrolovaný závodník soutěžil a
neprokáže svoje členství v SDH KK, bude automaticky přidělen počet bodů dle počtu přihlášených
družstev v KL.
Pokud kontrolovaný závodník nemá členský průkaz SDH KK u sebe, postačí pro prokázání členství v SDH
KK vlastnoručně podepsané čestné prohlášení závodníka. Hlavní rozhodčí může toto členství SDH KK
následně ověřit v rámci vedení SH ČMS. Pokud se prokáže neplatnost členství závodníka, který čestně prohlásil
své členství v SDH KK, bude družstvo, za které kontrolovaný závodník soutěžil, diskvalifikováno z KL.
Partner ligy HNUTÍ NEZÁVISLÝCH za harmonický rozvoj OBCÍ A MĚST (HNHRM) bude osobně
zastoupen na každé zařazené soutěži do Karlovarské ligy, pořadatel soutěže zařazené do KL umožní zveřejnění
záštity a spolupráce HNHRM .
5. Systém hodnocení KL:
Základní kritérium pro hodnocení:
Podmínka pro hodnocení v soutěži KL je minimální účast na sedmi ze zařazených soutěží dle článku č. 2.
Hodnocení celkových výsledků KL v kategorii mužů a žen bude ze 7 nejlépe hodnocených soutěží, kategorie
dorostu z 5 nejlépe hodnocených soutěží. Kdo tuto podmínku nesplní, nemůže být v KL hodnocen.
Vítězem se stává družstvo s nejnižším počtem bodů. Započítává se 7 nejlépe hodnocených výsledků
v kategorii mužů a žen, 5 nejlépe hodnocených výsledků v kategorii dorostu. Bodování v jednotlivých kolech
závisí na počtu přihlášených družstev na jednotlivých soutěžích (např.: 10 přihlášených = body 1- 10,
nezúčastněná družstva si nic nezapisují ani neodepisují), v případě rovnosti bodů, rozhodne o vítězi až
umístění v posledním kole ligy, byť i v rozstřelu.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

1 bod
2 body
3 body
4 body
5 bodů
6 bodů
7 bodů
8 bodů
9 bodů
10 bodů atd.

6. Ostatní:
Organizátor soutěže zařazené do KL je povinen zaslat co nejdříve výsledky soutěže členovi KRV Ing. Jiřímu
Kissovi na adresu SDH Chodov, Husova 588, 35735, Chodov, tel. 725056503, kiss@mestochodov.cz
maximálně do 1 týdne po ukončení soutěže z důvodu vyhodnocení KL (dle přílohy č. 1). Konečné vyhodnocení
KL proběhne na poslední soutěži v Karlových Varech, kde budou vyhodnoceny nejlepší kolektivy mužů, žen a
dorostu, včetně předání ocenění pro první 3 družstva. Průběžné hodnocení výsledků přihlášených družstev bude
zveřejněno na webu www.krajskaliga.cz a e-mailu KSH kshkvk@centrum.cz heslo: soptik. Ceny v zařazených
pohárových soutěžích si zajistí pořadatel dle svých možností.
Schválili přítomní vedoucí družstev a pořadatelů ligy dne 19. března v Chodově, dle prezenční listiny.
Zapsal:
Ing. Jiří Kiss, v. r.
Ověřil:
Ladislav Zapf, DiS., v. r.

Nedílnou součástí pravidel jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Hlášení ze soutěže KL
Příloha č. 2 - Přihláška jednotlivého kola KL
Prezenční listina z jednání zástupců KL dne 19. 3. 2014 v Chodově
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