
 

PRAVIDLA  

Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku 

pro rok 2022 

 

1 Orgány ligy 

Vyhlašovatel ligy je OORM Chrudim zastupující OSH Chrudim. Řídícím orgánem ligy je rada 
složená z členů OORM, pořadatelů ligových soutěží a hlavního rozhodčího disciplíny:  

Hlavní RD   Dle propozic soutěže 
SDH Skuteč   Najman Milan 
SDH Krouna   Bělský Luděk 
SDH Bělá   Budinský Jiří 
SDH Zderaz   Broulíková Marie 
SDH Slatiňany  Novotná Veronika 
OORM 1 x člen OORM (pozn. v případě sudého počtu účastníků z řad 

pořadatelů, člen OORM nerozhoduje). 
 

2 Pravidla 
Disciplína probíhá dle Směrnice hry Plamen, platnost od 1. 9. 2016 včetně dodatků ke dni 

pořádání soutěže. 

 

3 Účast 

Soutěže se mohou zúčastnit všechna družstva mladých hasičů z celé ČR, členové musí být 
členy SH ČMS, nebo ČHJ a MHJ.  Soutěží se v kategorii mladší a starší žáci, rozdělení ročníků 
dle SH ČMS. Registrace družstva do Ligy je realizována zaplacením startovného na 
kterékoliv ze soutěží zařazených do Ligy, platí pouze pro družstva okresu Chrudim. 

 

4 Termíny a místa soutěží 

23. dubna  Skuteč  hřiště u koupaliště 

11. června  Skuteč  hřiště u koupaliště (noční soutěž) 

26. června  Krouna  školní hřiště  

27. srpna   Bělá  obecní hřiště      

04. září  Zderaz   sportovní areál    

25. září  Slatiňany  hřiště u stadionu TJ Spartak   

Propozice jednotlivých soutěží budou vždy minimálně měsíc před soutěží vystaveny na 
stránkách a facebooku OSH Chrudim. 



 

5 Technické podmínky ligy 

Pořadatel dodává plošinu 2x2m, nádrž na vodu, přetlakový ventil (nastavený na 0,3MPa) 
včetně příslušenství, elektronickou časomíru. 

Soutěžní družstva používají veškeré nářadí vlastní:  

- Motorová stříkačka odpovídající podmínkám v příloze č. 2 vyhlášky č 69/2014 Sb. 
Motorová stříkačka musí být bez technických úprav (za úpravy se považuje např. 
odstraněná zpětná klapka, upravené výfukové vedení tzv. svody, upravené ovládání 
plynu apod.).  

- Je povoleno použití savicového nástavce nebo přechodu. 
- 1 sací koš o průměru 110 mm se zpětnou klapkou 
- 2 savice o průměru 110 mm × 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení, s klasickým savicovým 

šroubením 
- 2 hadice B 75, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná šíře hadic = 113 mm 
- 4 hadice C 52, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná šíře hadic = 79 mm 
- 1 třícestný rozdělovač s plně funkčními uzávěry 
- 2x proudnice C52 s průměrem hubice 12,5mm (+/- 0,1mm) max. délka 45cm včetně 

půlspojky 

Všechny hadicové koncovky včetně koncovek rozdělovače a koncovky na motorové 
stříkačce mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení. 

 

6 Výsledky, hodnocení ligy 

Do celkového hodnocení „okresní ligy“ budou započítávána pouze družstva okresu 
Chrudim. Výsledky z jednotlivých soutěží jsou zveřejňovány do týdne od ukončení soutěže na 
internetových stránkách a facebooku OSH Chrudim.  

Body získávají týmy na 1. až 15. místě dle tabulky níže. Do celkového hodnocení se 
započítává 5 závodů z 6 (nejhorší výkon se nepočítá). Vítězem se stává družstvo s nejvyšším 
počtem získaných bodů, při shodném počtu rozhoduje nejlepší čas dosažený v daném 
ročníku, v případě shody rozhoduje druhý nejlepší čas dosažený v daném ročníku.  

Bodové ohodnocení:  

Umístění Body Umístění Body 

1. místo 20 9. místo 7 

2. místo 17 10. místo 6 

3. místo 15 11. místo 5 

4. místo 13 12. místo 4 

5. místo 11 13. místo 3 

6. místo 10 14. místo 2 

7. místo 9 15. místo 1 

8. místo 8 16. místo a dále 0 



 

7 Povinnosti pro pořadatele 

Zajistit soutěžní dráhu pro požární útok dle platné směrnice Hry plamen, včetně všech 
dodatků. Zajistit elektronické měření času. Zajistit dostatečný počet rozhodčích a technickou 
četu. Zajistit rozlišovací vesty pro vedoucí pro pomoc na platě. Zajistit zdravotní službu.  

Pořadatel zajistí rozeslání propozic soutěže s předstihem 1 měsíc a uvede do propozic 
způsob provedení útoku. Při prezenci nebo v průběhu soutěže provede pořadatel ve 
spolupráci s delegovaným členem OORM kontrolu členských průkazů a závodníků, dle 
přihlášky na soutěž (Příloha 1). 

Soutěž se nesmí shodovat s datem Okresního a krajského kola (týká se všech kategorií). 

Doporučená výše startovného za družstvo je 150Kč. Pořadatel soutěže odevzdá 70Kč za 
každé přihlášené družstvo OSH Chrudim jako finanční příspěvek na celkové vyhodnocení 
Ligy. 

Pořadatel odevzdá výsledky soutěže v elektronické podobě nejpozději do 2 dnů od 
ukončení soutěže, včetně vyznačení družstev mimo okres Chrudim, na mail 
oorm@oshchrudim.cz.  

 

8 Povinnosti pro závodníky 

Vyplnit startovní soupisku při registraci družstva na soutěž (Příloha 1). Povinná účast na 
nástupech (zahájení i ukončení) v minimálním počtu 5 závodníků + vedoucí. Vystupování 
družstva se řídí směrnicemi Hry Plamen. Každý závodník musí mít helmu a ústroj dle 
směrnice Hry Plamen. 

V případě více družstev z jednoho sboru je nutné přihlašovat družstva pod stejným 
jménem v průběhu celého ročníku.  

a) půjčování závodníků 

Zúčastněné družstvo smí být doplněno pouze jedním členem jiného družstva. Půjčený 
závodník musí být uveden na startovní soupisce při registraci družstva. Půjčený závodník 
může startovat pouze dvakrát - za své družstvo a jiné. Půjčený závodník musí startovat ve 
svém domovském dresu. Při porušení tohoto pravidla budou ze soutěže vyloučena všechny 
družstva, za které závodník startoval. 

Úprava pravidla o půjčování závodníků pro případ, že i v roce 2022 budou soutěže 
podléhat vládním nařízením ohledně pandemie COVID-19. Družstvo, které písemně doloží 
(potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice), že větší část jejich členů se nemůže, z důvodu 
pandemie, zúčastnit si mohou půjčit dva závodníky. Tuto skutečnost oznámí předem 
pořadateli a radě ligy. Pro zapůjčené závodníky poté platí pravidla, jako při zapůjčení 
jednoho. 

 

9 Pravidlo postupu  

Vítěz Ligy okresu Chrudim postupuje na Superpohár hejtmana Pardubického kraje, účast 
je podmíněna konání soutěže (rozhoduje Pardubický kraj). 

mailto:oorm@oshchrudim.cz


 

10 Celkové vyhlášení ligy 

Celkové vyhlášení ligy ročníku 2022 zajišťuje OORM ve spolupráci s OSH Chrudim. Místo a 
datum konání vyhlášení bude upřesněno v průběhu sezóny, nejpozději však před začátkem 
podzimní části. Celkového vyhlášení ligy se účastní 5 nejlepších týmů z obou kategorií.  
Vítězové obdrží putovní pohár ligy.  

 

11 Provedení soutěže - podmínky 

Za příznivých podmínek soutěž proběhne v plném rozsahu, dle propozic soutěže vydaných 
pořadateli. Při zhoršení podmínek v průběhu soutěže rozhodne hlavní rozhodčí po poradě 
s radou ligy o dalším postupu v provedení soutěže. Z důvodu bezpečnosti závodníků či 
pandemie COVID-19 může být soutěž i zrušena.   

 

12 Nákres disciplíny 

 
  

13 Kontakty 

V případě dotazů k nejasnostem vyplývajících z těchto pravidel, či účasti v ligových 
soutěžích prosím pište na mail rady mládeže – oorm@oshchrudim.cz.  

 

  

mailto:oorm@oshchrudim.cz


 

 

Liga okresu Chrudim mladých hasičů v požárním útoku - startovní soupiska týmu 
 

 Místo soutěže:   ________________________ Datum konání: _________________________ 

Soutěžní družstvo: ___________________________________________________________________ 

   Jméno a příjmení Rok narození Město 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   Zapůjčený soutěžící z družstva: 

  Jméno a příjmení Rok narození Domovské SDH 
      
   

   Vedoucí: __________________________ Podpis:  ___________________________ 
    

Liga okresu Chrudim mladých hasičů v požárním útoku - startovní soupiska týmu 

Místo soutěže:   ________________________ Datum konání: _________________________ 

Soutěžní družstvo: ___________________________________________________________________ 
   Jméno a příjmení Rok narození Město 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   Zapůjčený soutěžící z družstva: 
  Jméno a příjmení Rok narození Domovské SDH 

      
   

   Vedoucí: __________________________ Podpis:   
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