
  

 Dodatek pravidel ligy mladých hasičů jihomoravského a trnavského kraje                                  

III. vydání  platnost od 1. 5. 2015 s úpravou 2018. 

1.Podmínky účasti. 

Kapitola: Práva a povinnosti pracovníků soutěže. 

Velitel soutěže. Doplní se o bod č19 provede kontrolu jednotlivých drah disciplín a zajistí 

člena s obou stran (CZ a SK) na kontrolu průkazek závodníků. Nejméně 30 min. před 

začátkem soutěže. 

 Doplní se o bod č 20 zajistí vizitky s označení  hlavní rozhodčí, 1x rozhodčí 

disciplíny3x,  rozhodčí 10x ,časoměřič 12x a zapisovatel 3x.( odůvodnění strava a jiné.) 

 

 Časoměřiči, měření a určování času. Text v bodě 3. se odjímá a nahrazuje se textem. 
Měření času jednotlivých kol daného ročníku se bude provádět el. časomírou  a to ve všech 
disciplínách. V případě poruchy, kterou nejde odstranit se pokračuje stopkami a to podle 
přepočtu naměřeného času 1/10. 

 

 

 

2.požární útok. 

V požárním útoku soutěží 8 členů s přilbou a mohou použít služební, nebo bojový 

opasek. Organizátor soutěže rozhodne o případné obsluze motorové stříkačky dospělým 

strojníkem (v kategorii „mladší žáci“) a prováděním jednoho nebo dvou pokusů. Při velkém 

počtu soutěžních týmů, nebo při špatném počasí organizátor soutěže rozhodne, zda se soutěž 

bude probíhat jedno, nebo dvoukolově. Soutěž probíhá za každého počasí. 

Předchozí odstavec se ruší a nahrazuje se odstavcem. 

V požárním útoku soutěží 8 členů s přilbou a mohou použít služební, nebo bojový 

opasek. Organizátor soutěže zajistí obsluhu motorové stříkačky dospělým strojníkem (v 

kategorii „mladší žáci“) a prováděním jednoho nebo dvou pokusů. Při velkém počtu 

soutěžních týmů, nebo při špatném počasí organizátor soutěže rozhodne, zda se soutěž bude 

probíhat jedno, nebo dvoukolově. Soutěž probíhá za každého počasí. 

 

Kapitola: Materiální zabezpečení: 

- 1 přenosná motorová stříkačka (bez nasazeného víčka na sacím hrdle stroje) 

s přetlakovým ventilem nastaveným na 0,3 MPa (3 atm), jednotný pro všechny 



družstva. Doplňuje se o jednu náhradní přenosnou motorovou stříkačku  (v případě 

poruchy) - dodá pořadatel. 

 

Pořadatel dodává tento materiál pro provedení útoku: 

- Motorová stříkačka (PS 12) +jednu náhradní motorovou stříkačku (PS12) 

Kapitola: Popis základny a rozmístění nářadí: 

Při přípravě základny je povolena pomoc jiných dospělých osob než vedoucího kolektivu 

pouze při umisťování stroje na základnu nebo při jeho odstranění ze základny. Po dokončení 

položení stroje na základnu musí tyto osoby bez prodlení opustit soutěžní prostor. Tyto osoby 

nesmí nadále nijak družstvu pomáhat, tzn. nesmí ani umisťovat značky na soutěžní dráhu 

apod. (u kategorie „mladší žáci“ může s přípravou základy pomoci vedoucí kolektivu) 

Nerespektování tohoto ustanovení bude hodnoceno jako pomoc cizí osoby při plnění 

disciplíny a tím neplatný pokus. 

 

Předchozí odstavec se ruší a nahrazuje se odstavcem. 

Při přípravě základny je povolena pomoc jiných dospělých osob než vedoucího kolektivu 

pouze při posunutí stroje po základně. (u kategorie „mladší žáci“ může s přípravou základny 

a rozmístění značek  na dráze pomoc vedoucí kolektivu. U kategorie starších žáků si to zajistí 

žáci sami ) 

Kapitola: Provedení útoku: 

 

Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje a rovněž po 

vyjmutí savice z vodního zdroje po ukončení pokusu. Před vložením sacího koše do vodního 

zdroje, musí být celé sací vedení sešroubováno. Doplňuje se: Dotahování savice (střed a PS 

12)jen do nastříkání terčů (zastavení terčů) 

 

 

V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dospělá osoba starší 18 let (určená 

rozhodnutím pořadatele): 

- pověřená štábem soutěže (stejná pro všechna družstva) v případě jednotného materiálu 

dodaného pořadatelem, 

- jednotliví vedoucí družstev či osoby jimi pověřené (každý u svého družstva) v případě 

vlastního materiálu. 

- tato osoba se nezapočítává jako člen družstva. 

 

Předchozí odstavec se ruší a nahrazuje se odstavcem. 

 

V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dospělá osoba starší 18 let (určená 

rozhodnutím pořadatele): 



- pověřená štábem soutěže nebo jednotliví vedoucí družstev či osoby jimi pověřené.Obsluha 

(PS 12) se může seznámit s nastavením (PS12) před výkonem požárního útoku.(Musí mít 

nasazenou reflexní vestu.) 

- tato osoba se nezapočítává jako člen družstva. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vzájemná pomoc jednotlivých členů družstva je povolena (např. držení proudnice, vzájemná 

opora člena o člena, spojování hadic apod.). 

Disciplína je ukončena sražením obou plechovek, resp. signalizací obou terčů po naplnění 

obou nádrží vodou. 

 

Slovo plechovek se nahrazuje slovem  klapkou 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kapitola: Hodnocení:  

  V bodu a) se nahrazuje  slovo plechovky slovem klapky. 

 

 

 

4.Štafeta požárních dvojic. 

 

Kapitola: Provedení štafety požárních dvojic: 

 

 Doplňuje se: viz. červení text.  

Na signál startéra el. Časomíry vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se za startovní čáru. Při 

obíhání mety velitelem nebo jiným členem štafety je zakázáno se jí dotknout. Žádný z členů 

štafety nesmí provést oběhnutí okolo mety tzv. „úkrokem". To znamená, že nesmí mít v 

žádném okamžiku metu při obíhání jinde než po pravé ruce. 

 

 

 

 



Při překládání hadice nesmí druhý člen prvnímu žádným způsobem pomáhat, nesmí tedy 

hadici ani držet, provlékání či prohazování hadice jakýmkoliv způsobem pod kteroukoli z 

částí těla závodníka nebo podbíhání závodníka je zakázáno. Po skončení činnosti se oba vrací 

s nářadím zpět za startovní čáru. Pokus skončí proběhnutím posledního závodníka s nářadím 

cílem a stlačením rozhodčího jednotlivých drah zastavovací terčíky časomíry. nářadí se v cíli 

neodhazuje. Opustit prostor startu může družstvo až na pokyn rozhodčího, který provede 

kontrolu správně svinuté hadice 

 

 

                                        Vydáno  na základě  setkání  členů rady dětské ligy  dne 18.1.2019

   


