Odborná Rada Mládeže OSH Chrudim
si Vás dovoluje pozvat na ligu

v požárním útoku
pro mladé hasiče
ročník 2017

Termíny soutěží: (více na: www.oshchrudim.wz.cz)
22. 04. 2017 (So) – Skuteč
28. 05. 2017 (Ne) – Okresní kolo v Slatiňanech
11. 06. 2017 (Ne) – Krouna
03. 09. 2017 (Ne) – Zderaz
24. 09. 2017 (Ne) - Slatiňany
Kategorie:
Mladší hasiči (kategorie dle kalendářního roku viz pravidla)
Starší hasiči (kategorie dle kalendářního roku viz pravidla)
Jednotlivých soutěží se mohou zúčastnit a soutěžit o ceny družstva nejen z okresu
Chrudim, avšak body do ligy jsou určeny pro členy hasičů (SHČMS, ČHJ,…) v rámci okresu
Chrudim.
Vítěz ligy v kategorii mladších a vítěz v kategorii starších bude reprezentovat okres Chrudim
na superpoháru hejtmana pardubického kraje.

Pravidla:
Dle směrnice Plamen na www.dh.cz
( levá část obrazovky s menu -> úsek mládeže -> soutěže)
Kontrola průkazu s fotkou bude prováděna namátkově

Startovné:
Přihláška do ligy mladých hasičů v požárním útoku je třeba zaslat písemně na OSH
Chrudim, startovné za rok do ligy je 200 Kč/družstvo/ročník.
Pořádající sbor bude také vybírat startovné v rámci pohárovky.
Webové stránky:
Výsledky ligy jsou zveřejněny na stránkách www.oshchrudim.cz
Kontakt na okresní radu mládeže (oorm.chrudim@gmail.com)
Průběh:
Za příznivých podmínek soutěž proběhne v plném rozsahu (dle pravidel Plamen, 2
pokusy).
Druh terčů elektronické sklopky nebo nástřikové, přetlakový ventil zajistí pořadatel,
nářadí a PS vlastní.
Půjčování závodníků
zúčastněné družstvo smí být doplněno pouze jedním členem jiného družstva (půjčení
z mladší do starších se hodnotí jako půjčení z 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
Hodnocení ligy:
Vítězem ligy je družstvo s nejvyšším součtem bodů.
Body za umístění jednotlivých soutěží se přidělují dle uvedené tabulky.
Do celkového hodnocení se započítávají 4 ze 5 závodů (součet 4 nejvyšších bodových
výsledků).
Při shodě bodů v celkovém umístění o pořadí rozhoduje počet lepších míst, v dalším
kroku lepší čas na okresním kole.
Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

Body
20
17
15
13
11
10
9
8

Pořadí
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15 místo
16. místo

Body
7
6
5
4
3
2
1
0

