
P r o p o z i c e 

XV. ročník 

Prachatické hasičské ligy (dále PHL) 
v požárním útoku družstev 

jednotek Sborů dobrovolných hasičů okresu Prachatice 

Podmínky účasti: 

Soutěže o pohár PHL se mohou zúčastnit družstva SDH okresu Prachatice, jejichž členové jsou 

členy vysílající organizace, doplnění členů z jiného družstva či organizace je přípustné za těchto 

podmínek: 

a) půjčit smí jen ten, kdo má sám svých sedm členů 

b) družstvo si smí půjčit pouze jednoho člena z jiného družstva či organizace 

c) v případě že si půjčují od sebe dvě družstva jedné organizace platí, že součet členů 

obou družstev je roven 13, stejně jako by se jednalo o družstva různých organizací 

d) soutěžící, který doplní jiné družstvo si na provedení pokusu tohoto družstva ponechá 

na sobě svůj dres pro usnadnění následné kontroly z fotodokumentace 

e) v jeden den na jedné soutěži nesmí soutěžící běžet ve dvou kategoriích, vyjma 

kategorie Ženy – dorostenky, 1 členka může být půjčena do kategorie Muži-dorostenci 

Pravidla: 
Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH 
ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011).  

Všechna níže uvedená pravidla platí pro účast v PHL. 

Při jejich nedodržení se mohou družstva zúčastnit vždy pouze soutěže jednotlivých závodů. 

Všechna ostatní pravidla zůstávají plně v kompetenci pořadatelů jednotlivých závodů. 

Jednotlivé závody „PHL“ budou provedeny podle propozic jednotlivých závodů /pořadatel vydá 

propozice min. 14 dnů před zahájením soutěže s těmito odchylkami: 

1. Všichni účastníci mají povinnost (v případě potřeby) předložit řádně orazítkovaný členský 

průkaz s fotografií a průkaz totožnosti. Kontrola soutěžících bude probíhat náhodně v den 

soutěže a prostřednictvím fotek, které zajistí vždy příslušný pořadatel jednotlivého závodu. 

Tyto fotky jednotlivých družstev budou sloužit nejen k archivaci i k následné kontrole. 

Pořadatel si vyhrazuje právo, pokud při následné kontrole zjistí porušení podmínek účasti v 

PHL odejmout a to i dodatečně družstvu, které pravidlo porušilo body získané do celkového 

hodnocení PHL. 

2. Po ukončení požárního útoku bude náhodně kontrolován materiál. V případě porušení bude 

družstvo v daném poháru diskvalifikováno. 

3. Každé družstvo má povinnost před začátkem první soutěže na přihlášce rozlišit název 

družstva (např. Čkyně „A“, Čkyně „B“) a po té tak nadále uvádět, aby bylo v hodnocení 

patrné, kterému družstvu se má výsledek započítat. Pokud tak neučiní, bude výsledek 

lepšího družstva připočten družstvu, které je horší v průběžném pořadí. Tato povinnost je i 

v případě, že sezónu zahájí jenom jedno družstvo. Bude tedy užívat název „A“. 

4. Začátky jednotlivých závodů jsou doporučeny jednotně a to ve 14,00 hodin. Toto ustanovení 

neplatí pro noční pohár. 

5. Jednotlivé soutěže budou pojištěny – zajistí pořadatelé. 

6. Čas na přípravu se počítá od pokynu rozhodčího. 

7. Pokud bude soutěž prováděna a) na jednu základnu budou družstva startovat v pořadí: 

muži+dorostenci, ženy+dorostenky, mladí hasiči, b) na dvě základny budou družstva 

startovat v pořadí: na jedné základně - muži+dorostenci, na druhé základně - první  

ženy+dorostenky, dále mladí hasiči. 
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8. Pořadatel poháru PHL si ponechává možnost tato pravidla dle potřeby a zkušeností 

v průběhu poháru pozměnit. 

9. Pokus se provádí s nastartovaným strojem. Pro všechny kategorie je předepsána jednotná 

mašina PS 12 a jednotné proudnice. Vždy u PS 12 musí být při konání pohárů osoba, 

která zodpovídá za stroj. V případě poruchy bude stroj vyměněn a předchozí požární 

útoky nebudou opakovány. Vše dodá OSH ČMS Prachatice nebo pořádající SDH. 

 

Rozsah soutěže : 

1/ Soutěží se v kategoriích ženy – dorostenky, muži - dorostenci, MH mladší a MH starší. 

Dorostenky budou vyhodnoceny v jednotlivých závodech společně s kategorií ženy a dorostenci 

společně s kategorií muži. Kategorie MH budou odděleny starší od mladších. Disciplínu provedou 

dle platných pravidel (mladší se spojeným přívodním vedením a možnou obsluhou stroje 

vedoucím a starší kategorie bez sešroubovaného přívodního vedení a pomoci vedoucího). 

Vyhodnocení kategorie mladí hasiči proběhne zvlášť pro mladší a starší. Kategorie MH mladší je 

ve věku od 6 – 11, kategorie MH starší je ve věku od 11 – 15 dle platných pravidel Hry Plamen.  

Věk v kategoriích MH se bude počítat takto: Dítě, které 01.09.2014 odpovídalo věkem určité 

kategorii, dokončí v této kategorii celý ročník PHL 2015. Pro kategorii MH – mladší zrušeny úlevy ( 

zápis ORM ze dne 11.6.2013 ). 

 

2/ V případě, že některé soutěžní družstvo bude v den konání „Poháru PHL“ reprezentovat OSH 

ČMS Prachatice na oblastních kolech (př. mistrovství České republiky), nebude se tento pohár 

počítat do celkového bodování PHL pro danou kategorii. Soutěžní družstvo při reprezentaci nesmí 

být v nevýhodě na soutěži pořádané OSH Prachatice. 

 

3/  Do „Poháru“ v roce 2015 je zařazeno do celkového bodování 7 závodů pro kategorii M, Ž, D a 

pro kategorii MH 6 závodů. 

 
 termíny:  pořadatelé jed. závodů:  kategorie: 
1. 6.června 2015 SDH Tvrzice    M – D, Ž – D, MH ml., MH st. 
2. 11.července 2015 SDH Vlachovo Březí   M – D, Ž – D, MH ml., MH st. 
3. 18.července 2015 SDH Výškovice (Sudslavice) M – D, Ž – D, MH ml., MH st. 
4. 25.července 2015 SDH Vitějovice   M – D, Ž – D, MH ml., MH st. 
5. 29.srpna 2015 SDH Prachatice noční  M – D, Ž – D 
6. 5.září 2015  SDH Ktiš    M – D, Ž – D, MH ml., MH st. 
7. 19.září  2015  SDH Prachatice   M – D, Ž – D, MH ml., MH st. 
 
označení kategorií:  
M – D  = muži – dorostenci 
Ž – D  = ženy – dorostenky 
MH ml. = mladí hasiči mladší 
MH st.  = mladí hasiči starší 
 
Povinnosti pořadatelů: 

       1. Každý pořadatel oznámí vhodnou formou podmínky upřesňující jím pořádaný závod 

(maximální počet zúčastněných družstev, který může organizačně zvládnout, termín 

uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení závodu, povrch 

dráhy, časomíru, kterou budou měřeny dosažené časy, specifika závodu apod.) nejméně 

14 dnů před konáním příslušného závodu. 
       2. Případnou změnu termínu konání závodu oznámí pořadatel nejméně 20 dnů před konáním 

plánovaného závodu (i OSH ČMS Prachatice). 
       3. Každý pořadatel zajistí přípravu, provedení a vyhodnocení závodu tak, aby proběhl 

organizovaně, bezpečně, v souladu s pravidly požárního sportu a propozicemi této soutěže. 

Na jím pořádaný závod, zajistí sbor rozhodčích a časoměřiče (rozhodčí disciplíny s platnou 

kvalifikací ). 

       4. Časoměřiči, měření a určování času – viz pravidlo 31 Pravidel požárního sportu. 
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       5. Každý pořadatel zajistí bezprostředně po ukončení soutěže a spočítání výsledků  

jejich zaslání (časy a pořadí) na OSH ČMS Prachatice, Slunečná 932 či na email 

p.hopfingerova@email.cz . 

       6. Zajistit řádně označenou zdravotní službu. 

       7. Zajistí focení jednotlivých družstev /digitální foto/ těsně před přípravou na základně. 

Fotografie poskytne pořadatel na stejné emailové adresy jako výsledky / budou 

vyvěšeny na stránkách OSH a budou sloužit k následné kontrole/. 

      

Hodnocení závodů: 

1. Bodové hodnocení jednotlivých závodů se provádí na základě nejlepších dosažených časů. 

2. Družstva na základě dosaženého pořadí obdrží body podle následující tabulky. 

 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Body 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6  

Pořadí 11. 12. 13. 14. 15. a další 

Body 5 4 3 2 1 

 

3. Při nesplnění disciplíny nebo neúčasti družstvo obdrží 0 bodů. 

4. Družstva z jiných okresů (případně zahraniční) se pro PHL bodově nehodnotí, jejich 

výsledky jsou započteny pouze do jednotlivých závodů, stejně tak jako výsledky družstev 

Prachatického okresu, která nesplní podmínky pro účast v PHL. 

5. Pro celkové vyhodnocení PHL se bude počítat družstvům 5 nejlepších časů (bodů) ze 7. 

Vyhodnocení PHL proběhne 19.9.2015 v Prachaticích po ukončení pohárové soutěže. 

Celkové vyhodnocení „PHL“. 

1. Zpracování celkového vyhodnocení a uspořádání vyhlášení výsledků provede pořadatel 

„PHL“ tj. OSH ČMS Prachatice a zástupci pořadatelů jednotlivých soutěží. 

2. Do celkového pořadí v PHL se započítávají body z pěti nejlepších jednotlivých závodů pro 

všechna kategorie. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem takto získaných bodů. 

Při rovnosti bodů z těchto pěti závodů rozhodne následující pravidlo:  

○ V celkovém pořadí se na lepším místě umístí ten kdo dosáhl vícekrát 1.místo, v případě 

shody i těchto umístění se bude posuzovat dosažení počtu 2.míst, 3.míst atd. až do 

dosažení pořadí. V případě, že by se to nepovedlo skončí družstva na společném místě 

a pořadí následujících družstev bude o jedno místo posunuto. 

○ Příklad: Družstvo A a Družstvo B získají shodně v konečném součtu 104 bodů. Každé z 

družstev bude 2x na 1.místě, 2x na druhém místě, 1x na 3.místě Obsadí společně v 

celkovém pořadí 2.místo a následující družstvo bude na 4.místě. 

○ V případě že by k této shodě došlo na prvním místě, rozhodne o celkovém vítězi součet 

časů z jednotlivých soutěží, kde dané družstvo dosáhlo vítězství. Družstvo s nižším 

součtem získá celkové první místo a družstvo s vyšším součtem místo druhé. 

3. Jako ocenění výsledků dosažených v soutěži PHL se udělují družstvům hodnoceným na 1. 

až 6. pořadí diplomy. Družstvům umístěným v celkovém pořadí na 1. až 3. místě budou 

předány „dílčí roční“ poháry. Finanční odměna schválená výkonným výborem OSH od 1. – 

6. místa. Možnost zrušení  či zúžení finanční odměny PHL pro rok 2015 vzhledem ke 

krácení dotací. 

4. „Pohár“ za celkové vítězství je trvale putovní. 
5. U mladých hasičů dochází k vyhodnocení stejným způsobem. 

 
 

Za OSH ČMS Prachatice 
 

Petra Miklasová v.r. 
Náměstkyně pro sport a soutěže 

 
V Prachaticích dne 21.5.2015. 
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