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VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA  

Organizační zabezpečení a pravidla Valašské hasičské ligy (dále jen „VHL“) 

pro rok 2016 

I. ÚČAST A ROZSAH SOUTĚŽÍ 

• Soutěže se zúčastní na základě přihlášky na jednotlivých soutěžích v kategoriích muži, ženy a 

veteráni (nad 35 let). Za přihlášku k soutěži se považuje včasné zaplacení startovného. Startovné 

uhradí družstvo při prezenci na soutěži. Výše startovného může činit maximálně 200,- Kč na jedno 

soutěžní družstvo. 

• Startovné musí být zaplaceno min. 30 min. před startem přihlášeného družstva (platí pro prvních 

10 míst). 

• Soutěže se zúčastní družstva, která se přihlásí u prezence nejpozději do ukončení posledního 

pokusu dané kategorie (pokud je soutěž rozdělena na kategorie). 

• Pořadatel může využít maximálně 1x za soutěž přerušení soutěže na 15 minut (vyjma přestávky na 

posunutí terčů, popř. na zpracování výsledků) 

• Změna pořadí (prohození družstev) v uzavřené startovní listině je možná pouze  

po vzájemné dohodě obou družstev a nahlášení této změny pořadateli (osobě, která provádí 

prezenci dané soutěže). Nejpozději 5 družstev před nastoupením na přípravnou základu. V případě 

porušení tohoto pravidla je družstvo posunuto na konec startovní listiny. 

• Přihlásit se do daného ročníku VHL se může družstvo z celé ČR i ze zahraničí, a to bez poplatku. 

Podmínkou bodování v daném ročníku je účast na min. ½ soutěží v daném ročníku. 

• Počet soutěží pořádaných v daném ročníku je omezeno na 14 soutěží. 

II. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ 

• Termíny soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody organizátorů na jarní schůzi VHL 

(nejpozději do 30. dubna daného ročníku).  

• Začátky soutěží jsou stanoveny pořadatelem (viz bod XII.). 

III. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

• Požární útok dle platné „Směrnice hasičských soutěží“ vydané SH ČMS o odlišností pro VHL 

• Požární útok se provádí bez přetlakového ventilu. 

• Provedení požárního útoku je na sklopné terče. 

• Požární útok bude proveden na hadice 3x “B“ nebo 2x “B“ dle rozhodnutí pořadatelů. 

 

Požární motorová stříkačka  

• Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a funkční klapkou schváleného typu. Kombinace 

motorů a čerpadel není možná. Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu. Úpravy spojené s 

hlavou motoru (např. osmikanálová hlava) a jeho sáním se umožnují, avšak karburátor a jeho 

ovládání musí být umístěno na původním místě. Libovolné výfukové potrubí musí procházet 

vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě 
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Savice, koš, káď  

• Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce  

10 mm. 

• Pořadatel je povinen doplňovat vodu do kádě v průběhu pokusu. Nebude-li soutěžní družstvo chtít 

doplňovat vodu do kádě, oznámí toto vedoucí družstva rozhodčímu na základně. 

• Savice nemusí být sešroubovány 

• Koš musí být našroubovaný před ponořením i po vytažení z kádě. 

 

Hadice, útočné vedení 

• Plošné měření hadic dle dodaného jednotného přípravku, hadice "C42" min. šířka 65 mm a hadice 

"B65" min. šířka 100 mm. 

• Proudnice vlastní, proudnice se může dotýkat země. 

 

Kontrola materiálu 

• Technická kontrola použitého nářadí na požární útok se provádí před startem každého družstva ve 

vyhrazeném prostoru - pevná přípravná základna (měrky dodá rada VHL). 

• Při kontrole proudnice si kalibr do proudnice vkládá sám proudař/ka, popř. velitel družstva (kalibr 

dodá rada VHL). 

• Mezi ozuby půlspojek musí projít papír. 

• Pořadatel zajistí kontrolu délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné 

libovolné hadice u každého soutěžního družstva určené rozhodčím, hadice označené rozhodčím ke 

kontrole se nesmí natahovat, porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva, 

hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva členové technické čety. 

• Při nezabezpečení technické kontroly nářadí pořadatelem nebudou výsledky tohoto kola bodově 

započítány do celkového pořadí VHL. 

 

Závodní dráha 

• Závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná. 

• Povrch okolo základny musí být zpevněný, popř. vykobercovaný, aby byla zachovaná regulérnost 

pro všechny soutěžní družstva (viz. příloha č. 1) 

• Délka tratí od středu základy po nástřikovou čáru musí mít délku při požárním útoku: 

o na 2 B + 4C (70 m) – značky po 17,5 m (značky dodá rada VHL) 

o na 3 B + 4C (90 m) – značky po 18 m (značky dodá rada VHL) 

• Pořadatel umístí jednotné značky, jednotlivá družstva si mohou dodat v čase přípravy  

i vlastní pokud nebudou ohrožovat zdraví soutěžících; do provedení pokusu následujícího družstva 

musí být značky odstraněny, jinak bude družstvo, které značky umístilo a neodstranilo 

diskvalifikováno. 

• Terče musí být vybaveny viditelnou a funkční světelnou signalizací ukončení pokusu,  

která musí být umístěna v zorném poli proudaře/ky. (Vyjímka -- umístění terčů u Tylovic – dle 

dispozice závodní trati) 
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IV. JINÁ USTANOVENÍ 

• Počet půjčení jednoho závodníka je možné na každém kole VHL a není omezen v daném 

ročníku; půjčení dvou závodníků je možné pouze dvakrát v daném ročníku (upřesnění: v daném 

kole je tedy možné běžet za svůj domovský sbor a za libovolný počet cizích družstev). 

• Soutěžní družstvo zaplatí: 

 50 Kč za půjčení jednoho závodníka  

100+100 Kč za půjčení dvou závodníků, je omezeno dvěma půjčeními v daném ročníku. 

Zapůjčení závodníka/závodnice bude nahlášeno, zapsáno a zaplaceno při prezenci do kartičky 

(viz. příloha č. 2). Vybrané peníze budou uloženy v pokladně VHL a budou použity do cen 

celkového hodnocení ligy; pořadatel zašle vybrané peníze s poplatkem za každé soutěžní 

družstvo do 7 dnů od konání soutěže na účet číslo 196916992/0300 (do textu uvést název SDH 

a počet půjčených závodníků); půjčený závodník, který nastupuje v půjčeném družstvu, 

nastupuje v dresu svého družstva; půjčování bude zveřejněno ve výsledkové tabulce na webu 

VHL, kontrolu provádí rada VHL, popř. hl. rozhodčí. 

Toto pravidlo se nevztahuje na  kategorii veteráni. 

• Startování jen za pomocí pistole. 

• Protest se podává písemně. Při podání protestu na originálním formuláři (viz. příloha č. 3) bude 

vyžádána kauce 500 Kč, a to do 10 minut po skončení vlastního útoku a to hlavnímu rozhodčímu 

soutěže. 

• K vyhodnocení soutěže se dostaví minimálně jeden zástupce družstva v dresu, jinak družstvu 

nenáleží (propadá ve prospěch pořadatele) finanční i materiální odměna, body do celkového 

hodnocení se budou počítat. 

V. VEDOUCÍ DRUŽSTVA 

• Vedoucí družstva musí být označený vestou, může stát poblíž soutěžního stroje  

a v případě nutnosti zasáhnout, avšak až po startu družstva. Tento zásah však vede k 

diskvalifikaci družstva. 

• U družstev žen, může vedoucí pomáhat pouze při přípravě soutěžního stroje na základně, to 

znamená, že nesmí chystat jiný materiál. 

VI. MĚŘENÍ ČASU 

• Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována 

tak, aby měřila na dvě desetinná místa, a musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se 

zobrazovaným průběhem času a dosaženým časem. Umístění družstev se bude posuzovat 

podle dosaženého času na dvě desetinná místa. Pokud dojde ke shodě výsledného času u dvou 

a více družstev, tak o umístění (finančních a věcných cenách) rozhoduje čas prvního sraženého 

terče. 

• Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus, k opakování pokusu bude po dohodě s 

pořadatelem vloženo do startovní listiny, při selhání časomíry delším než jedna hodina se 

závod nebude započítávat do hodnocení ročníku VHL,  
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� při dodání náhradní časomíry před uplynutím jedné hodiny se dosažené výsledky v 

nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu,  

� při další poruše časomíry delší jak 30 minut se ruší závod v dané kategorii, výsledky v 

dokončené kategorii se započítávají do celkového hodnocení VHL. 

• Případná závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně neovlivnila 

naměřený čas (např. technická závada světelné signalizace, vadná žárovka apod.), není 

důvodem k opakování pokusu, za posouzení závady včetně jejího vlivu na výsledný čas je 

zodpovědný rozhodčí disciplíny, závada světelné signalizace musí být do dalšího pokusu 

opravena. 

VII. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ  

Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení VHL takto: 

pořadí muži 
ženy veteráni (nad 35 

let) 

1. 20 15 10 

2. 17 12 7 

3. 15 10 5 

4. 13 8 3 

5. 11 6 2 

6. 10 5 1 

7. 9 4 1 

8. 8 3 1 

9. 7 2 1 

10. 6 1 1 

11. 5 1 1 

12. 4 1 1 

13. 3 1 1 

14. 2 1 1 

15.-x. 1 1 1 

• Při dosažení stejného času jsou počty bodů, finanční odměna, věcné ceny a poháry přiděleny 

na základě výsledků dříve sestřelených terčů. 

VIII. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VHL 

• Zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede Rada VHL ihned po skončení poslední 

soutěže. 

• Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží, vítězem se 

stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. 

• Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění. 

• Při celkovém vyhodnocení nastoupí min. tři členové daného soutěžního družstva, v případně 

nepřítomnosti propadne finanční odměna ve prospěch účtu VHL. 
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• Celková finanční částka získaná od pořadatelů a sponzorů bude snížena o náklady  

na věcné ceny (např. poháry) a náklady spojené s administrativou (minimální zůstatek bude 

činit 1 500,- Kč). Zbylá část bude rozdělena - viz následující bod. 

• Finanční ohodnocení bude vyplaceno družstvům umístěným v celkovém pořadí VHL  

v kategorii muži na 1. - 7. místě, v kategorii ženy na 1 - 7. místě a v kategorii veteráni  

na 1. - 3. místě z celkového konta VHL v následujícím poměru: 

• Návrh rozdělení finančních odměn celkového hodnocení ligy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(odměny budou upřesněny dle počtu přihlášených do daného ročníku - přesné rozdělení finančních 

odměn by mělo být známo po předposlední soutěži daného ročníku) 

 

IX. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE 

• Pořadatel je povinen pojistit si soutěž na odpovědnost z provozní činnosti. 

• Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně 

přihlášena. 

• Čára stříkání - výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metrů. 

• Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. 

• Základna musí být se zakrytými čely ze všech čtyř stran. 

• Vyznačit na soutěžní dráze 17,5 metrové úseky (trať 2B), 18 metrové úseky (trať 3B) měřené od 

čáry stříkání viditelnými značkami. 

• Registrace musí být vedena dle přílohy č. 4 (zapisování časů ukončení pokusu, pravého a 

levého proudu, důvodu nedokončení disciplíny, apod. ) 

• Vyhlášení výsledků proběhne do 20 minut po skončení posledního útoku. 

• Odeslat Radě VHL výsledkové listiny v elektronické podobě neprodleně po skončení soutěže 

(nejpozději do tří pracovních dnů od konání soutěže ve formátu.xls – vzor v příloze č. 5) na 

email valhasliga@centrum.cz.  

• Zajistit instalaci reklam případných sponzorů VHL (celého ročníku). 

pořadí odměna muži % odměna ženy % odměna veteráni (nad 35 let) % 

1. 11 11 4 

2. 9 9 3 

3. 8 8 1 

4. 6 6 věcná cena 

5. 5 5 věcná cena 

6. 4 4 - 

7. 3 3 - 

8. věcná cena věcná cena - 

9. věcná cena věcná cena - 

10. věcná cena věcná cena - 
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• Uvádět u všech družstev na startovní i výsledkové listině název sboru a okres,  

a na výsledkovou listinu uvést název soutěže (VHL), vlastní název soutěže (např. POHÁR., 

MEMORIÁL, apod.), místo konání, datum, ročník, kategorii a umístění. 

• Pořadatel je povinen zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh 

soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže. 

• Každý pořadatel uhradí 50 Kč za každé zúčastněné družstvo na účet VHL (uhradí  

za všechna družstva, která se zúčastní soutěže), získaná finanční částka včetně případných 

příspěvků od sponzorů, bude použita na celkové vyhodnocení VHL a jejího chodu (písemnosti, 

telefony, poštovné apod.); vybrané částky za přihlášené týmy a zapůjčení závodníků musí 

pořadatel převést do 7 dnů na účet 196916992/0300 (do textu uvést název pořadatelského 

SDH a počet soutěžních družstev). 

• Pořadatel musí zajistit minimálně 2 rozhodčí, kteří jsou seznámeni s pravidly VHL  

ve stejnokroji (vycházkový, PS II). 

• Vyplatit v hotovosti na cenách, mimo věcných, pro kategorii Muži, kategorii Ženy, Muži nad 35 

let celkem nejméně 5000 Kč. Soutěžním družstvům umístěným na 1. až 3. místě ve všech 

kategoriích, musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, 

místa konání, ročníku, kategorie a umístění. Zakazuje se udělovat živé ceny. 

• Pozvánka musí být vložena minimálně tři týdny před konáním soutěže na Firesportu –  v diskuzi 

Valašské hasičské ligy. Datum a čas musí být upřesněn v pozvánce. Na pozvánce musí být 

napsáno kdy bude spuštěna rezervace v rezervačním systému na firesport.eu. Při vložení 

registrace nesmí být ve startovní listině umístěno žádné družstvo.  

• Aby soutěž byla zařazena do VHL, musí pořadatel splnit výše uvedené podmínky, dále se musí 

alespoň jeden zástupce pořádajícího sboru účastnit jarní a podzimní schůze VHL. 

X. RADA VHL 

• Rada VHL je nejvyšším orgánem soutěže. 

• Rada ligy je stanovena jako pořadatel a organizátor VHL pro daný ročník. 

• Rada ligy s hlavním rozhodčím má povinnost před zahájením soutěže překontrolovat 

regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech. 

• Rada ligy má právo vyžadovat na pořadateli odstranění nedostatků před zahájením soutěže. 

• V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její regulérnost, má Rada ligy 

právo rozhodnout nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí VHL. 

• Pro platné rozhodnutí rady musí být přítomen min. jeden člen rady a hlavní rozhodčí.  

• Rada ligy dodá vestu pro označení vedoucího družstva spolu s měřícími přípravky a značky 1. 

pořádajícímu sboru. Následně si sbory zajistí včasné předání těchto věcí, před konáním vlastní 

soutěže. 

• Rada ligy zajistí reklamní panely a tiskoviny případných sponzorů VHL, popř. zajistí jejich 

rozeslání pořadatelům jednotlivých závodů.   

XI. ČLENOVÉ RADY VHL 

• Rada ligy se skládá z předsedy a 11 členů. V radě ligy je min. jeden člen pořádajícího sboru 

daného ročníku + 3 zvolených členů. 
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• předseda rady pro rok 2016: 

Ing. Tomáš Mareček  (SDH Babice),   tmarecek@centrum.cz 

• členové rady pro rok 2016: 

hospodářka Mgr. Helena Hegarová  (SDH Lešná),   helena.hegar@gmail.com 

Tomáš Fila  (SDH Hovězí),  filat@seznam.cz 

Martin Bambuch (SDH Francova Lhota) martin.bambuch@seznam.cz 

Ivo Juráček (SDH Študlov)  ivojuracek@gmail.com 

Petr Adámek (SDH Mikulůvka)  p.adamek@centrum.cz 

Zdenek Matyásek (SDH Milotice n/B) zdenek.matyasek@centrum.cz 

Stanislav Gajdůšek (SDH Tylovice)  s.gajdusek@seznam.cz 

Markéta Gábová (SDH Kunovice)   gabova.marketa@seznam.cz 

Tomáš Hověžák (SDH Mirošov)  thovezak89@gmail.com 

Vašek Podešva (SDH Velké Karlovice) vasekpodesva@seznam.cz 

Luboš Kopřiva (SDH Jasenice)  kopriva.lubos@seznam.cz 

Vlastimil Gašek (SDH Sklárny Karolinka) vlastimil.gasek@centrum.cz 

 

Kontaktní email VHL - valhasliga@centrum.cz 

 

XII. SOUTĚŽE ZAŘAZENÉ DO SERIÁLU VHL 2016  

den datum čas místo okres trať kategorie 

       

Ne 5.6. 9:00 Velké Karlovice VS 2B M, Ž, V 

Ne 5.6. 14:00 Hovězí VS 3B M, Ž, V 

Ne 19.6. 12:00 Francova Lhota VS 2B M, Ž, V 

Ne 3.7. 14:00 Študlov VS 2B M, Ž, V 

Út 5.7. 10:00 Mikulůvka VS 2B M, Ž, V 

So 6.8. 13:00 Milotice nad Bečvou PR 2B M, Ž, V 

Ne 14.8. 14:00 Lešná VS 3B M, Ž, V 

So 20.8. 14:00 Tylovice VS 2B M, Ž, V 

So 3.9. 9:30 Jasenice VS 3B M, Ž 

So 10.9. 11:00 Kunovice VS 3B M, Ž, V 
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Příloha č.1  

Minimální okobercování základny v případě na nezpevněném povrchu dle obr.  

 

Příloha č.2 

Registrace vypůjčení 

Kartička registrace zapůjčení 1 závodníka (-ce) 

Pohárová soutěž  

Jméno a příjmení půjčeného 
Domovský sbor 

půjčeného 
Hostované družstvo Pozice (proudař, koš,..) 

    

Podpis půjčeného  
Podpis hl. 

rozhodčího 

 

Kartička registrace zapůjčení 2 závodníků (-ic) 

Pohárová soutěž  

Jméno a příjmení 1. půjčeného 
Domovský sbor 

půjčeného 
Hostované družstvo Pozice (proudař, koš,..) 

    

Podpis půjčeného  
 

Jméno a příjmení 2. půjčeného 
Domovský sbor 

půjčeného 

Pozice (proudař, koš,..) 

  
 

Podpis půjčeného  
Podpis hl. 

rozhodčího 
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Příloha č.3 

Protest 

Proti rozhodnutí rozhodčího* Proti účasti jiného soutěžícího* Proti výsledkům*  

Jméno a příjmení :........................................... SDH: ................................. 

Text protestu:  

 

 

 

Čas předání protestu:................ Podpis protestujícího: ....................  

Vyjádření k protestu:  

 

 

 

Čas předání vyjádření:..................Podpis rozhodčího: ........................... 

Odvolání č. 1:  

 

 

Čas předání odvolání: ................... Podpis protestujícího: ........................ 

Vyjádření k odvolání:  

 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: ............Podpis rozhodčího: ........................ 

 

* Nehodící škrtněte 

Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost. 
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Příloha č.4 

registrace + záznam soutěže --- vzor 
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Příloha č.5 

Výsledková listina - vzor 

 


