PRAVIDLA
Okresní ligy mladých hasičů v běhu na 60m s př.
pro rok 2020

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 Seč

Šulc Bohuslav

SDH Zderaz

Broulíková Marie

SDH Chroustovice

Branda Martin

ČHJ Hlinsko

Obolecký Miroslav

OORM

1 x zástupce z OORM (v případě sudého počtu účastníků z řad
pořadatelů, zástupce z OORM nerozhoduje).

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

3 Účast
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích: mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší
žákyně, pro ročník 2020 jsou rozděleny věkové kategorie takto:
Mladší: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Starší: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, …
Pro tento ročník nebude umožněn start závodníků mladších 6ti let.

4 Termíny a místa soutěží:
03. květen

Skuteč

městský fotbalový stadion - povrch tartan

07. červen

Seč

dráha u stanice HZS - povrch škvára

05. září

Zderaz

sportovní areál Zderaz - povrch tráva

06. září

Chroustovice stadion u ZŠ T. G. Masaryka - povrch tartan

04. říjen

Hlinsko

stadion u ZŠ Smetanova - povrch tartan

Propozice jednotlivých soutěží budou vždy minimálně měsíc před soutěží vystaveny na
stránkách OSH Chrudim kategorie mladí hasiči (http://www.oshchrudim.cz/mladi-hasici/).

5 Přihlášky, startovné
Přihlašování na jednotlivé soutěže bude probíhat pouze elektronicky na stránkách
www.stovky.cz, kategorie závody v běhu na 60m (http://stovky.cz/index3.htm). Vždy měsíc
před soutěží. Přihlášky se uzavírají tři pracovní dny před soutěží v 12:00.
Ligových soutěží se mohou účastnit všichni závodníci, kteří mají členství i mimo okres
Chrudim. Všichni soutěžící musí být členy SH ČMS, nebo ČHJ a MHJ. Body do ligy se
započítávajípouze závodníkům, kteří mají členství ve sboru v rámci okresu Chrudim.
Startovné ve výši 30Kč za závodníka se hradí při presenci na soutěži.

6 Výsledky, hodnocení ligy
Výsledky z jednotlivých soutěží a celkového hodnocení ligy jsou zveřejňovány do týdne od
ukončení soutěže na internetových stránkách http://www.oshchrudim.cz/mladi-hasici/.
Body získává závodník na 1. až 30. místě dle tabulky níže. Vítězem ligy je závodník s
nejvyšším součtem bodů v celém ročníku v dané kategorii. Do celkového hodnocení se
započítávají 4 z 5 závodů (nejhorší výkon se nepočítá). V případě shodného součtu bodů
rozhoduje lepší čas dosažený během ročníku.
Bodové ohodnocení:
Umístění

Body

Umístění

Body

Umístění

Body

1. místo

40

11. místo

20

21. místo

10

2. místo

35

12. místo

19

22. místo

9

3. místo

32

13. místo

18

23. místo

8

4. místo

29

14. místo

17

23. místo

7

5. místo

27

15. místo

16

25. místo

6

6. místo

25

16. místo

15

26. místo

5

7. místo

24

17. místo

14

27. místo

4

8. místo

23

18. místo

13

28. místo

3

9. místo

22

19. místo

12

29. místo

2

10. místo

21

20. místo

11

30. místo

1

7 Povinnosti pro pořadatele
Vydat propozice soutěže a zaslat je minimálně měsíc před soutěží okresní radě mládeže
na email: oorm@oshchrudim.cz.
Pořadatel je povinen zajistit soutěžní dráhu pro běh na 60m s překážkami dle směrnice
viz. kapitola 2. Pořadatel zajistí klíny, nebo jiný bezpečnostní prvek pod seběhy kladin.
Pořadatel dále zajistí základní zázemí pro soutěžící a občerstvení. Zajistí elektronické měření
času a zdravotníka. Pořadatel musí zajistit startovní bloky a startovní čísla (možnost
zapůjčení na OSH Chrudim). Pořadatel zajistí dostatečný počet rozhodčích a technickou četu.
Pořadatel provede kontrolu členských průkazů při prezenci.
Soutěž se nesmí shodovat s datem Okresního a krajského kola (týká se všech kategorií).
Pořadatel odvede ze startovného 10Kč za všechny zúčastněné soutěžící na OSH Chrudim jako
finanční příspěvek na celkové vyhodnocení Ligy.
Vyhlášení soutěže provede pořadatel soutěže a proběhne vždy po skončení soutěže, či
kategorie dle propozic soutěže. Na každé soutěži bude vyhodnoceno minimálně prvních pět
závodníků v každé kategorii.
Pořadatel zašle výsledky soutěže v elektronické podobě okresní radě mládeže na email:
oorm@oshchrudim.cz nejpozději do 4 dnů od ukončení soutěže, včetně vyznačení
soutěžících mimo okres Chrudim. Pozn. Platí pravidlo, že v případě dosažení shodných časů,
o lepším umístění rozhodne čas horšího pokusu. Nastane-li situace, že závodníci mají druhý
čas neplatný, jsou závodníci na shodném místě se stejným počtem bodů.

8 Povinnosti pro závodníky
Závodník je povinen se přihlásit na danou soutěž. Nepřihlášenému soutěžícímu nebude
umožněn start v soutěži.
Závodník je povinen se prokázat na kterékoliv ligové soutěži platným průkazem člena
SDH, ČHJ, nebo MHJ. Závodník závodí celý ročník v jedné kategorii a za stejný tým.
Závodník nastupuje v předepsané ústroji dle pravidel viz. kapitola 2.
Závodník je povinen se chovat v průběhu soutěží dle pravidel viz. Kapitola 2, v případně
nesportovního chování může být vyloučen ze soutěže.

9 Pravidla postupu na krajské kolo
Ve všech čtyřech kategoriích mají právo postupu v disciplíně běhu na 60m (krajského kola
hry Plamen) automaticky závodníci na prvních třech místech po prvním závodě ve Skutči.
Další dva závodníci jsou vybráni podle celkových výsledků ročníku ligy 2019 – dva nejlepší
závodníci, kterým umožňuje ročník narození start v dané kategorii a zároveň nejsou
postupujícími podle výsledků soutěže ve Skutči. Všichni postupující závodníci jsou povinni na

prezenci krajského kola předložit členský průkaz a druhý doklad s fotkou – např. cestovní
pas, dětskou občanku atd. (toto pravidlo platí pro všechny kategorie). Propozice soutěže
krajského kola s podrobnými informacemi obdrží pouze vedoucí daných závodníků.
Pozn. V případě, že některý ze závodníků odmítne účast na krajském kole, nominuje
odborná rada mládeže závodníka na místech následujících podle výsledků soutěže ve Skutči.

10 Celkové vyhlášení ligy
Celkové vyhlášení ligy ročníku 2020 zajišťuje OORM spolu s OSH Chrudim. Vyhlášení
sezóny proběhne 06. 11. 2020 od 17:00 v Kulturním klubu Skuteč (Rubešova 525, Skuteč)
formou kulturního večírku. Celkového vyhlášení ligy se účastní z každé kategorie prvních 20
závodníků. V rámci Ligy budou zaznamenávány rekordy výkonů v jednotlivých soutěžích. Při
překonání rekordu Ligy bude závodník vyhodnocen na slavnostním vyhlášení Ligy.

11 Provedení soutěže - podmínky
Za příznivých podmínek soutěž proběhne v plném rozsahu (dle pravidel na 2 pokusy). Při
zhoršení podmínek v průběhu soutěže rozhodne hlavní rozhodčí po poradě s radou ligy o
dalším postupu v provedení soutěže. Z důvodu bezpečnosti závodníků může být soutěž i
zrušena. V případě zrušení některé ze soutěží se ruší pravidlo dle kapitoly 6 a do celkových
výsledků se započítají body ze všech soutěží.

12 Nákres disciplíny

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

