SMĚRNICE
SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Prachatice č. 2/2016 o zapůjčování členů družstva při
postupových a pohárových soutěžích v požárním sportu pro kategorie Ženy I, Muži I, Ženy II, Muži
II a při postupových a pohárových soutěžích mladých hasičů a dorostu v okrese Prachatice.
Článek 1
Úvodní ustanovení
SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Prachatice (dále jen „ OSH Prachatice“) vydává tuto směrnici, která
upravuje základní postupy a pravidla ohledně zapůjčování členů družstva při postupových a pohárových
soutěžích v požárním sportu pro kategorie Ženy I, Muži I, Ženy II, Muži II a při postupových a pohárových
soutěžích mladých hasičů a dorostu v okrese Prachatice.
Článek 2
Cíl Směrnice
1. Cílem Směrnice je sjednotit pravidla v okrese Prachatice ohledně zapůjčování členů družstva při
postupových a pohárových soutěžích v požárním sportu pro kategorie Ženy I, Muži I, Ženy II, Muži
II a při postupových a pohárových soutěžích mladých hasičů a dorostu v okrese Prachatice.
2. Dalším cílem této Směrnice je umožnit, díky možnosti zapůjčení člena družstva z jiné organizace než
je organizace vysílající družstvo na soutěž, účast většímu počtu družstev na jednotlivých soutěžích.
Článek 3
Jednotlivé kategorie a kola soutěží
KATEGORIE - POSTUPOVÉ SOUTĚŽE
1. Ženy I (dále jen „Ž I“)
2. Muži I (dále jen „M I“)
3. Ženy II (dále jen „Ž II“)
4. Muži II (dále jen „M II“)
5. Mladí hasiči mladší (dále jen „MH ml“)
6. Mladí hasiči starší (dále jen „MH st“)
7. Dorostenky (dále jen „DORKY“)
8. Dorostenci (dále jen „DORCI“)
9. Smíšená dorostenecká družstva (dále jen „DD“)
KATEGORIE - POHÁROVÉ SOUTĚŽE
- pro pohárové soutěže zařazené do Prachatické hasičské ligy (dále jen „PHL“)je stanovená jedna
společná kategorie pro Ž I, Ž II a DORKY (dále jen „Ž-D“) a druhá společná kategorie pro M I, M II
a DORCI (dále jen „M-D“). DD nastoupí v kategorii M-D. Mladí hasiči zůstávají rozděleni na starší
a mladší
- pro pohárové soutěže nezařazené do PHL je plně v kompetenci pořadatele, pro jaké kategorie soutěž
vyhlásí
KOLA POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO KATEGIRIE M I, Ž I, M II a Ž II
1. základní kolo – pořádá okrsek (dříve „okrsková“)
2. I. kolo – pořádá OSH prostřednictvím příslušného SDH (dříve „okresní“)

3. II. kolo - pořádá KSH prostřednictvím příslušného OSH (dříve „krajská“), pouze kategorie M I a Ž I
4. Mistrovství České republiky – pořádá SH ČMS, pouze kategorie M I a Ž I
KOLA POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO KATEGIRIE MH ml., MH st., DORKY, DORCI a DD
1. obvodová
2. okresní
3. oblastní, krajská – vyšší kola
4. republiková – vyšší kola
5. mezinárodní – vyšší kola
KOLA POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ
- pohárové soutěže neprobíhají v jednotlivých kolech, pouze může docházet ke společnému
vyhodnocení jednotlivých pohárových soutěží jako tomu je např. v rámci prachatického okresu u
PHL
Článek 4
Pravidla pro zapůjčení člena družstva
1. Postupové soutěže, kategorie Ž I, M I, Ž II, M II
a) základní kola
- pravidlo pro zapůjčování člena družstva z jiné organizace než je organizace vysílající družstvo
zůstává plně v kompetenci pořádajícího okrsku
- OSH Prachatice pouze doporučuje, aby zapůjčení bylo umožněno z důvodů většího počtu
zúčastněných družstev
dále OSH Prachatice doporučuje:
- umožnit půjčování i v rámci jednotlivých družstev jedné vysílající organizace, 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
- aby půjčovat člena mohlo pouze družstvo, které je samo kompletní
- aby nedocházelo k zapůjčování z kategorie M Ia M II do kategorie Ž I a Ž II, v takovém případě by si
družstvo mělo zapůjčit chybějící členku z jiného družstva žen
b) I. kola
- o zapůjčení se nejedná, pokud je družstvo složeno z členů v rámci jednoho okrsku, např. základní
kolo v rámci okrsku Nebahovy vyhraje družstvo Žernovic. Do I. kola vyšle družstvo složené z členů
SDH Žernovice, SDH Kralovice a SDH Nebahovi
bb) kategorie M I a Ž I
- povoluje se zapůjčit si jednoho soutěžícího z jiné organizace než je organizace vysílající i mimo jeho
okrsek této vysílající organizace za předpokladu e se jedná o člena, který má domovskou organizaci
v rámci okresu Prachatice. Zapůjčený soutěžící může startovat pouze za jedno družstvo v dané
soutěži
- zapůjčení ženy do kategorie M I je možné, zapůjčení muže do Kategorie Ž I možné není. Pokud by
se jednalo o smíšené družstvo, nastoupí toto v kategorii MUŽI I se shodnými podmínkami a
překážkami jako ostatní družstva
bc) kategorie M II a Ž II
- povoluje se zapůjčit si jednoho soutěžícího z jiné organizace než je organizace vysílající i mimo jeho
okrsek této vysílající organizace za předpokladu e se jedná o člena, který má domovskou organizaci
v rámci okresu Prachatice. Zapůjčený soutěžící může startovat za libovolný počet družstev v dané
soutěži. Půjčovat člena družstva jinému družstvu smí jen družstvo, které je samo kompletní

-

zapůjčení ženy do kategorie M II je možné, zapůjčení muže do Kategorie Ž II možné není. Pokud by
se jednalo o smíšené družstvo, nastoupí toto v kategorii MUŽI II se shodnými podmínkami a
překážkami jako ostatní družstva

c) II kola
- družstvo reprezentující OSH Prachatice ve II. kole postupových soutěží bude složeno z členů kteří
mají svou domovskou organizaci v rámci SDH evidovaných v OSH Prachatice (bez ohledu na trvalé
bydliště – VV KSH se usnesl, že v tomto ohledu bude respektovat stanovy a nikoliv směrnice
požárního sportu). Pokud by chtěla vysílající organizace doplnit družstvo členem, který má
domovskou organizaci mimo okres, v němž je vysílající organizace evidována, musí tento člen učinit
přestup
d) Mistrovství České republiky
- má-li závodník - člen SDH, zájem startovat v této soutěži za jiné družstvo, mimo rámec působnosti
příslušného OSH, u něhož je veden v evidenci členské základny nebo v případě, že soutěžící má
trvale bydliště mimo oblast (OSH, KSH), kterou reprezentuje, je povinen pro příslušný ročník
postupových soutěži vyplnit žádost o přestup
2. Pohárové soutěže, kategorie Ž I, M I, Ž II, M II, MH ml., MH st., DORKY, DORCI a DD
- v rámci pohárových soutěží zařazených do PHL je zapůjčení člena družstva řešeno v rámci Propozic
pro daný ročník PHL, které jsou zveřejňovány na webových stránkách OSH Prachatice osh-pt.cz
- u pohárových soutěží nezařazených do PHL je plně v kompetenci pořadatele, jak upraví pravidla pro
zapůjčení člena družstva z jiné organizace než je organizace vysílající
3. Postupové soutěže, kategorie MH ml., MH st., DORKY a DORCI
- jednotlivá družstva jsou složena z členů uvedených na Registračním listu (pokud má SDH Jáma
uvedeny v registračním list pro daný ročník mladé hasiče nebo dorostence např. z SDH Vodice,
nejedná se o půjčování)
- družstvo, které se zúčastní jarního kola hry PLAMEN nebo soutěže DOROSTU si může zapůjčit od
jiného kolektivu nejvýše dva jiné mladé hasiče za předpokladu, že tito nesoutěží za svůj kolektiv
(kolektiv je má navíc). U dorostu platí totéž pravidlo, jen s tou výjimkou že si lze zapůjčit pouze
jednoho dorostence nebo dorostenku
- zapůjčení člena družstva není možné na podzimním kole hry PLAMEN a soutěže DOROSTU
- ve vyšších kolech než je kolo okresní se zapůjčení řídí platnou SMĚRNICÍ hry PLAMEN a
SMĚRNICÍ pro činnost dorostu SH ČMS

Článek 5
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne ………... a byla schválena výkonným výborem OSH Prachatice dne
………..
starostka OSH Prachatice
Ing. Bc. Helena Fiedlerová

náměstkyně přes soutěže a sport OSH Prachatice
Petra Miklasová

