
 

 

P r o p o z i c e 

XXII.ročník 

Prachatické hasičské ligy (dále jen „PHL“) 

v požárním útoku družstev 

jednotek Sborů dobrovolných hasičů okresu Prachatice 
 

Pořadatel: 

 

PHL pořádá SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Prachatice (dále jen „OSH Prachatice“) ve spolupráci 

s pořadateli jednotlivých soutěží zařazených do PHL. Průběh jednotlivých soutěží se musí řídit vládními 

nařízeními vydanými na základě probíhající pandemie COVID.  

 

Podmínky účasti: 

Soutěží o pohár PHL se mohou zúčastnit pouze družstva SDH okresu Prachatice, jejichž členové jsou členy 

vysílající organizace. Jednotlivých soutěží se mohou účastnit i družstva mino okres Prachatice, jejich výkony 

nebudou započítány do celkového hodnocení PHL.  

Doplnění členů z jiného družstva či organizace je přípustné za těchto podmínek: 

1/ půjčit smí jen ten, kdo má sám svých 7 členů (Členové zapsaní v přestupové tabulce pro rok 2022 jsou 

považováni za členy družstva. Podmínkou zápisu do přestupové tabulky je odevzdání řádně vyplněné a 

schválené žádosti starosty sboru o přestup platné pro kategorii muži – dorostenci, ženy – dorostenky a děti 

s registrovaným kolektivem do 31.5.2022 v originále do kanceláře OSH.) Přestup je platný pro celý ročník. 

2/ družstvo si smí půjčit pouze 1 člena z jiného družstva či organizace 

3/ 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 

4/ soutěžící, který doplní jiné družstvo, si na provedení pokusu tohoto družstva ponechá na sobě svůj dres, pro 

usnadnění následné kontroly z fotodokumentace 

5/ v jeden den na jedné soutěži nesmí soutěžící běžet ve dvou kategoriích, vyjma kategorie Ž–D, 1 členka 

může být půjčena do kategorie M-D a vyjma kategorií MH ml. a MH st., 1 dítě může být půjčeno z jedné 

kategorie do druhé, ale musí být dodržena podmínka věkové hranice (viz níže rozdělení kategorií) 

6/ děti zapsané v registračním listu kolektivu mladých hasičů z jiného SDH, se nepovažují za půjčené  

  

Pravidla: 

Soutěž bude provedena pro kategorii ženy – dorostenky, muži-dorostenci dle Sbírky interních aktů řízení 

generálního ředitele HZS ČR - částka 10/2018 ze dne 16.02.2018 a pro kategorie MH ml. a MH st. dle 

Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016. 

 

Výjimky z pravidel PS: 

1. Požární útok se provádí s nastartovaným strojem. 

2. Každé družstvo má možnost jednoho opakovaného startu. 

3. Pokud koš spadne do nádrže, lze ho znovu našroubovat mimo nádrž a dokončit pokus, pokud nebyla savice 

ponořena do nádrže. 

4. Pojistky jsou povoleny na všech půlspojkách. 

 
Všechna níže uvedená pravidla platí pro účast v PHL. 

Při jejich nedodržení se mohou družstva zúčastnit vždy pouze jednotlivé soutěže. 

Jednotlivé soutěže „PHL“ budou provedeny podle propozic jednotlivých soutěží/pořadatel vydá propozice 

min.14 dní před zahájením soutěže s těmito odchylkami: 

1/ Všichni účastníci mají povinnost předložit členský průkaz s fotografií a průkaz totožnosti. Kontrola 

soutěžících bude probíhat v den soutěže a prostřednictvím fotek, které zajistí vždy příslušný pořadatel 

jednotlivé soutěže. Tyto fotky jednotlivých družstev budou sloužit nejen k archivaci, ale 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/ Každé družstvo má povinnost před začátkem první soutěže na přihlášce rozlišit název družstva (např. Čkyně 

„A“, Čkyně „B“) a poté 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“. 

 

3/ Začátky jednotlivých závodů jsou doporučeny jednotně a to ve 14,00 hodin. Pro MH jsou doporučeny o 

hodinu déle čili z pravidla do 15 h., pokud je soutěž prováděna na dvě základny a MH jdou na řadu po kategorii 

ženy – dorostenky. 

4/ Jednotlivé soutěže budou pojištěny – zajistí pořadatelé. 

5/ Čas na přípravu se počítá od pokynu rozhodčího. 

6/ Pokud bude soutěž prováděna 

a) na jednu základnu budou družstva startovat v pořadí: muži-dorostenci, ženy-dorostenky, MH ml. a st. 

b) na dvě základny budou družstva startovat v pořadí: na jedné základně – muži-dorostenci, na druhé 

základně – první ženy-dorostenky, po nich MH mladší a MH starší. 

7) U kategorií dětí smí družstvo přidat plyn až po ponoření koše do nádrže. 

8) Všechny kategorie provádí pokus s vlastními proudnicemi.  

 
Pro všechny kategorie je předepsána jednotná mašina PS 12.  

V případě poruchy bude stroj vyměněn a předchozí požární útoky nebudou opakovány. Na soutěži se 3 

základnami pořádající dodá vlastní PS 12. 

Přetlakové ventily pro kategorii MH, zajišťuje pro každou soutěž za OSH Prachatice náměstek přes mládež 

Václav Zaunmüller. 

 

Rozsah soutěže: 

1/ rozdělení kategorií 

Popis   zkratka 

ženy-dorostenky Ž-D 

muži-dorostenci M-D 

mladí hasiči mladší MH ml. 

mladí hasiči starší MH st. 

 

Věkové hranice kategorií MH platné pro celý ročník PHL 2022 

Plamen  Roky narození  

Kategorie MH ml.  2011 až 2015 

Kategorie MH st.  2007 až 2015 

 

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

Prachatice na oblastních kolech (př. mistrovství České republiky), nebude se tato soutěž počítat do celkového 

bodování PHL pro danou kategorii. Soutěžní družstvo při reprezentaci nesmí být v nevýhodě na soutěži 

pořádané OSH Prachatice. 

 

3/ Jednotlivé pohárové soutěže zařazené do PHL v roce 2022. 

termíny  pořadatelé jednotlivých závodů kategorie 

24. června   SDH Vlachovo Březí – noční  M–D, Ž–D, MH ml., MH st. 

25. června  SDH Nebahovy   M–D, Ž–D, MH ml., MH st. 

16. července  SDH Sudslavice   M–D, Ž–D, MH ml., MH st. 

6. srpna  SDH Vitějovice   M–D,Ž–D, MH ml., MH st 

3. září   SDH Ktiš    M–D,Ž–D, MH ml., MH st. 

10. září  SDH Žitná    M–D,Ž–D, MH ml., MH st. 

17. září  SDH Prachatice   M–D, Ž–D, MH ml., MH st. 

 



 

 

Povinnosti pořadatelů: 

1/ Každý pořadatel zašle nejdéle 14 dnů před konáním příslušné soutěže na e-mail náměstkyně sportu 

p.hopfingerova@email.cz propozice spolu se seznamem nominovaných rozhodčích. Vhodnou formou 

upřesní podmínky jím pořádané soutěže (maximální počet zúčastněných družstev, který může organizačně 

zvládnout, termín uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení soutěže, povrch dráhy, 

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

 

2/ Případnou změnu termínu konání soutěže oznámí pořadatel nejméně 20 dnů před konáním plánované 

soutěže (i OSH ČMS Prachatice). 

 
3/ Každý pořadatel zajistí přípravu, provedení a vyhodnocení soutěže tak, aby proběhla organizovaně, 

bezpečně, v souladu s pravidly požárního sportu a propozicemi této ligy. Na jím pořádanou soutěž, zajistí sbor 

rozhodčích a časoměřiče (rozhodčí disciplíny s platnou kvalifikací). Na každou soutěž OSH Prachatice 

nominuje proškoleného rozhodčího v kategorii dětí, ostatní rozhodčí zůstávají v kompetenci pořadatele. 

Pořadatel je povinen zaslat na OSH Prachatice seznam rozhodčích pro danou soutěž ke schválení (zajišťuje 

náměstkyně přes sport ve spolupráci se sekcí rozhodčích). 

 

4/ Dle rozhodnutí VV OSH Prachatice ze dne 17.12.2019 má pořadatel povinnost si zajistit časomíru 

s obsluhou sám. OSH Prachatice nabízí možnost zapůjčení časomíry s obsluhou, kterou bude zajišťovat bratr 

Tomáš Marek z SDH Vlachovo Březí (mob. 775 715 448). 

 

5/ Na soutěže budou dodávány pouze okresní PS 12 (v případě poruchy stroje, nebude nikým prováděna 

jakákoliv oprava! PS 12 bude zaměněna za náhradní stroj, který zajistí pořadatel dané soutěže a bude se 

jednat o stroj PS 12). Okresní PS 12 si každý pořádající sbor vyzvedne u bratra Marka Študlara (736646162) 

ve Tvrzicích a zajistí k nim vždy strojníka. Po soutěži je pořadatelé opět převezou a předají do rukou bratru 

Marku Študlarovi při předání bude informován o případných poruchách, vzniklých při soutěži. 

 

6/ Každý pořadatel zajistí bezprostředně po ukončení soutěže a spočítání výsledků jejich zaslání na email 

p.hopfingerova@email.cz. Do 14 dnů po soutěži odevzdá výsledkovou tabulku s časy obou proudů a přihlášky 

družstev do kanceláře OSH ČMS Prachatice, Slunečná 932. 

 

7/ Zajistí zdravotní službu 

 

8/ Zajistí focení jednotlivých družstev při přípravě na pokus. Fotografie poskytne pořadatel na stejnou 

emailovou adresu jako výsledky (fotky budou vyvěšeny na stránkách OSH a budou sloužit k následné 

kontrole). 

 

Hodnocení jednotlivých závodů: 

 

1/ Pořadí v jednotlivé pohárové soutěži se určuje na základě dosažených časů. Pokud družstva dosáhnout 

stejného času, rozhoduje o pořadí čas nástřiku prvního terče.  

 

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

 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
14. a 

další 

Neplatný 

pokus 
Neúčast  

Body 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 1 0 

 

3/ Toto vyhodnocení se může změnit, pokud opět dojde ke zrušení některého z pohárů na základě rozhodnutí 

VV. Vyhodnocení PHL proběhne 17.9.2022 v Prachaticích bezprostředně po ukončení pohárové soutěže. 
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Celkové vyhodnocení „PHL“: 

 

1/ Zpracování celkového vyhodnocení a uspořádání vyhlášení výsledků provede pořadatel „PHL“ tj. OSH 

ČMS Prachatice a zástupci pořadatelů jednotlivých soutěží. 

 

2/ Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem takto získaných bodů ze všech soutěží.  

a) 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. 

b) V případě, že by ani poté nebylo rozhodnuto o celkovém pořadí družstev, rozhodne o lepším umístění 

součet časů ze všech soutěží. Družstvo s nižším součtem získá celkové lepší umístění a družstvo s vyšším 

součtem místo následující. 

c) V případě, že by ani poté nebylo rozhodnuto o celkovém pořadí družstev, rozhodne o lepším umístění to, 

které z těchto dvou posuzovaných družstev dosáhlo lepšího výsledného času na nástřikové terče. Pokud by 

ani jedno z posuzovaných družstev nemělo čas na nástřiky, rozhodne o lepším umístění dosažení lepšího 

výsledného času na sklopky. 

 

3/ Ke shodě bodů a společnému pořadí nemůže dojít na prvních šesti hodnocených místech (dělení finančních 

odměn, poháry atd.). Pokud dojde ke shodě bodů na sedmém místě a dále, umístí se družstva na společném 

místě v celkovém hodnocení a další družstvo se posune v hodnocení podle počtu družstev na společném pořadí 

před ním. 

Př: Vlachovo Březí a Vitějovice jsou společně na 7. místě, další v pořadí Netolice jsou pak na 9. místě. 

 

4/ 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 a za 

první místo pohár za celkové vítězství, který je trvale putovní. V kategoriích Ž-D,  M-D a MH st. a MH ml. 

je přidělována finanční odměna. Za umístění na 1. až 6. místě.  

 

 

Prachatice 3.6. 2021 

 

 

 

 

…………………………………….                                                           …………………………………….

     starostka OSH Prachatice                          náměstkyně přes soutěže a sport 

       Libuše Tremmelová                                       Petra Miklasová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRACHATICKÁ HASIČSKÁ LIGA 

PŘIHLÁŠKA 

do soutěže v požárním útoku 
 

 

 

SBOR:   
 

KATEGORIE (zakroužkuj dané pole): 

  

MUŽI 

DORCI 

ŽENY  

DORKY 

MH          
MLADŠÍ 

MH    
STARŠÍ 

 

DRUŽSTVO:   

A B C 

     
MÍSTO KONÁNÍ: 
 

24.06.22 

VLACHOVO 

BŘEZÍ - noční 

25.06.22 

NEBAHOVY 

16.07.22 

SUDSLAVICE 

06.08.22 

VITĚJOVICE 

03.09.22 

KTIŠ 

10.09.22 

ŽITNÁ 

17.09.22 

PRACHATICE 

VYHODNOCENÍ 

 

 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum narození Podpis Poznámka  (Půjčující SDH) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené 

v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže. 
 

 

 

V……………………….dne …………….     

 

 

Vedoucí družstva:……………........................................…..         

                  
 (razítko a podpis  přihlašovatele) 

 

 



 

 

Žádost o přestup platný pouze pro soutěže XXII. ročníku Prachatické 

hasičské ligy - sezóna 2022 

 
Odevzdejte nejpozději do 31.5.2022!! 

 
Jméno a příjmení soutěžícího:………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození:.……………………………… Číslo členského průkazu:. …………………………...  

 

Číslo OP (v případě nezletilého člena se nevyplňuje):………..………………………………………………..  

 

Trvalé bydliště…………………………………………………………………………………………..  

 

Jsem členem SDH ……………………………………………………………………………………... 

 

Žádám o přestup do SDH ………………………………………………………………………………  

 

Dávám svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 

 

 

Dne …………………………… 

 

Podpis soutěžícího………………………………………. 

 

V případě podání žádosti nezletilého člena, žádost podepisuje zákonný zástupce: 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………………… 

 

Dávám svým podpisem souhlas s přestupem a zpracováním osobních údajů mého dítěte. 

 

Dne…………………………… 

Podpis zákonného zástupce……………………………... 

 

 

 

Vyjádření mateřského SDH: ANO∗ - NE∗ 

 

Důvod neschválení:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Jméno a podpis starosty SDH…………………………………………... 

 

 

 

Vyjádření SDH, za které bude v roce 2022 člen soutěžit: ANO∗ - NE∗ 

 

Dne ……………………………. 

 

                                

           Jméno a podpis starosty SDH…………………………………………… 

 
∗ nehodící se škrtněte 


