PRAVIDLA VELKÉ CENY
MORAVSKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY
OKRESU PŘEROV
POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem a nejvyšším řídícím orgánem VC MHJ okresu Přerov je okresní výbor MHJ Přerov, který stanovuje pravidla VC
a počet jednotlivých soutěží.

I. ÚČAST
VC MHJ okresu Přerov se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR, na základě evidence do VC. Družstva se
mohou evidovat na OV MHJ Přerov nebo u zástupce OV MHJ nejpozději během první soutěže, dle termínové listiny. Poplatek
za evidenci do VC je 200,- Kč. Jednotlivých soutěží se družstva zúčastňují na základě přihlášky k jednotlivé soutěži. Do těchto
soutěží se mohou přihlásit i družstva mimo evidenci do VC. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.
Výše startovného činí minimálně 150,-Kč na jedno soutěžní družstvo.
Soutěže probíhají v kategoriích muži a ženy. Účast smíšených družstev je povolena pouze v kategorii muži.
Počet členů družstva starších 15-ti let není omezen.

II.ROZSAH SOUTĚŽE
Družstva mužů se přihlašují nejpozději do zahajovacího nástupu k soutěži. Vyhlášením nástupu je registrace družstev mužů
ukončena. Družstva žen se mohou přihlásit nejpozději 60 minut po zahájení soutěže a nemusí se zúčastnit nástupu. Nástupů na
začátku a konci soutěže (ženy jen na konci) se družstva zúčastní alespoň jedním členem prokazatelně v dresu družstva.
Do jednotlivé soutěže může být rozhodnutím pořadatele zařazeno i družstvo, která se včas nepřihlásí a nezúčastní nástupu.
Pokud se jedná o družstvo v evidenci VC, nebudou mu přiděleny body do celkového hodnocení VC MHJ a pořadí evidovaných
družstev se pro přidělení bodů do VC posouvá. Totéž platí pro družstva žen při nedodržení časového limitu pro přihlášení
k soutěži.

III. PODMÍNKY PRO POŘADATELE JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
Pořadatel je povinen evidovat do VC MHJ alespoň jedno své družstvo v kterékoli kategorii.
Pořadatel je povinen dodržet čas zahajovacího nástupu, který je stanoven na 10.15 nebo 13.15 hodin, start prvního družstva
pak v 10.30 nebo 13.30 hodin. Čas zahájení a startu určí pořadatel na pozvánce.
Pořadatel umožní registraci družstev k jednotlivé soutěži na web. stránkách firesport .eu. Pořadí startujících platí podle této
registrace. Změny v pořadí jsou možné jen výměnou mezi dvěma družstvy a musí být nahlášeny delegátu soutěže na poradě
vedoucích družstev. Jestliže před některou soutěží registrace z jakéhokoli důvodu neproběhne, stanoví se pořadí startujících na
poradě vedoucích družstev na dané soutěži. Pořadatel má právo prvního pořadí ve startovní listině pro své družstvo.
Pokud toto právo nevyužije platí pořadí dle registrace.
Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena. Pořadatel musí dodržet
rozměr terčů (nástřiková deska 500 x 500 mm), průměr otvoru 50 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu
(např. tmavá deska, světlý středící kruh). Čára stříkání – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m. Nádrž na vodu
musí mít stěny vysoké 0,8 m a nejmenší obsah vody 1000 litrů, okraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá
stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Během požárního útoku je voda do nádrže
doplňována, družstvo má právo požádat o nedoplňování vody během svého pokusu a tuto žádost oznámí hlavnímu rozhodčímu,
který ji předá pořadateli. Pokud družstvo požádá o nedoplňování vody, nelze podat protest na nedokončení pokusu z důvodu
nedostatku vody v nádrži. Pořadatel zajistí pásmo délky min. 20 metrů pro případné přeměření hadic. Pořadatel vyznačí na
soutěžní dráze úseky po 18. metrech, pro ženy po 17,5 m, od čáry stříkání, viditelnými značkami. Jiné značky jsou přípustné,
pokud neohrožují bezpečnost soutěžících a průběh pokusu a družstvo je uloží na trať během 5. min. přípravy svého pokusu.
Přestávky mezi kategoriemi max. 20 min., vyhlášení výsledků do 30 min. po posledním útoku. Je zakázáno udělovat živé ceny.
Výsledky soutěží zaslat ke zveřejnění v regionálním tisku, internetu atd. Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů
VC MHJ okresu Přerov na nejsledovanějším místě soutěže a zároveň uveřejní jejich jména a loga na pozvánkách.
Pořadatel zajistí hlavního rozhodčího, minimálně dva pomocné rozhodčí a startéra. Zároveň zajistí jejich vybavení
pomůckami - praporky, píšťalka atd. Pořadatel zajistí vhodnou časomíru odpovídající pravidlům VC MHJ.
Pokud není v prostoru základny a nádrže pevný podklad, zajistí pořadatel jeho zpevnění vhodnými prostředky (koberce atd.).
Pořadatel zajistí vhodný sedací nábytek pro rozhodčí, obsluhu časomíry a delegáta soutěže.
Pozvánky rozesílá pořadatel nejpozději 14 dnů před soutěží. Při účasti nižší než 10 družstev v jednotlivých kategoriích je po
dohodě s delegátem soutěže a vedoucími družstev možné provést dva pokusy.
Pořadatel zajistí zdravotní službu.
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IV.ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU
Dle platných pravidel požárního sportu a VC MHJ okresu Přerov v požárním útoku na sklopné nebo nástřikové terče
s viditelnou signalizací ukončení útoku. Dopravní vedení v kategorii muži 2B nebo 3B dle podmínek pořadatele.
Kategorie v pořadí muži a potom ženy.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Stroj
Požární stříkačka schválená k provozu v ČR s funkčními klouby a klapkou, podle velikosti čerpadla až skupiny PS 16. Ovládání
plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobci. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou.
Výfuk sportovního typu je povolen. PS typu Tohatsu jsou povoleny.
Požární stříkačka může být na základně v chodu před odstartováním pokusu.

Sání
Savice – délka 2,5 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm, minimální počet závitů na koncovkách musí
být 2,5. Jsou povoleny - O - kroužky. Vnitřní náběh koncovek 3,5 cm. Podložka pod savice se může používat hladká, rovná bez
výřezů, o maximální tloušťce 10 mm. Sací vedení nemusí být, vyjma koše, po ukončení útoku sešroubováno.

Koš
Může být klasický, plastový nebo navařovaný, s funkční klapkou umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky
na vnějším plášti koše. Velikost jednotlivých ok na mřížce max. 12,5x12,5 mm od středu drátu.
Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody. Jestliže koš spadne do vodního zdroje nebo mimo
něj je pokus platný, pokud bude následně našroubován nad hladinou a savice se nedotkla hladiny vody.

Rozdělovač
Musí být s funkčními uzávěry.

Proudnice
Proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 - 13,0 mm, max. délka 450 mm. Proudnice se může dotýkat země.
Závodník nesmí překročit čáru stříkání, nástřiková čára stejně jako plocha za ní je nedotknutelná.

Hadice
Minimální plošná šířka hadic je stanovena u hadice C – 65 mm, hadice B – 100 mm. Délka hadic minimálně 19 metrů. Kontrola
šíře hadic na základně před provedením útoku. Kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením libovolné hadice
určené hlavním rozhodčím. Hadice vybrané ke kontrole délky se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede
k diskvalifikaci družstva. Půlspojky hadic musí být na základně umístěny tak, aby mezi ozuby prošel list papíru.

Přetlakový ventil
Na soutěžích VC MHJ okresu Přerov mohou soutěžní družstva pro zvýšení bezpečnosti použít kalibrovaný omezovač tlaku,
který dodá OV MHJ Přerov. Pořadatelé soutěží zajistí vhodnou hadici pro bezpečné odvádění přebytečné vody.
Pokud soutěžní družstvo omezovač tlaku nepoužije, provádí plnění pokusu na vlastní zodpovědnost.

Jiná ustanovení
Ústroj a osobní výstroj soutěžících podle pravidel PS.
Délka přípravy na základně podle počtu přihlášených družstev (min. 3 min., max. 5 min.). Čas přípravy začíná běžet uvolněním
základny a vyzváním rozhodčího k nástupu k přípravě základny. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost
jeho výměny pouze v čase přípravy základny. Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace. Na
nástupy při zahájení a ukončení soutěže se soutěžící dostaví řádně ustrojeni buď v soutěžní výstroji nebo pracovním stejnokroji.
Civilní oděv není povolen.
Ústroj rozhodčích – pracovní stejnokroj PS 2, vycházkový stejnokroj nebo jiný vhodný oděv plus rozlišovací vesta.
Rozlišovací vesty zajistí OV MHJ Přerov

Zvláštní ustanovení k účasti družstev
Hasičský sbor může vyslat do soutěží VC MHJ max. 2 družstva v každé kategorii. Každé soutěžní družstvo musí mít na
jednotlivé soutěži alespoň 5 vlastních členů. Max. 2 soutěžící je možno zapůjčit z jiných družstev. Zapůjčený soutěžící je
zřetelně odlišen od vlastních členů družstva (jiný dres).
Vedoucí družstva v neúplném počtu nahlásí tuto skutečnost na poradě vedoucích hlavnímu rozhodčímu a delegátu soutěže
a uvede počet zapůjčených soutěžících. Počet pěti vlastních členů družstva musí být vždy dodržen.

VI. MĚŘENÍ ČASU
Čas PÚ bude měřen elektronickou časomírou, konstruovanou pro měření dvou desetinných míst. Umístění družstev se bude
posuzovat dle dosaženého času na dvě desetinná místa. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazením
průběhu času a dosaženým časem. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude vloženo do
startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Při poruše časomíry zajistí pořadatel náhradní časomíru do 60 minut, jinak se soutěž
v dané kategorii ruší. Terče sklopné nebo nástřikové, musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny světelnou signalizací
ukončení pokusu.
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VII. STARTOVÁNÍ
Povely ,,NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!“. ,,POZOR!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho
opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.). Startování musí být
prováděno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou. Po vydání povelu
„NA MÍSTA“ není dovoleno upravovat základnu i když ještě nevypršel čas přípravy pokusu, vyjma případů ohrožení
bezpečnosti (např.pád savice na páku plynu).

VIII. VEDOUCÍ DRUŽSTVA
Vedoucí družstva může být přítomen u přípravy základny a vypomáhat pouze podáním pomocného materiálu - hadr, mazání,
atd. U družstev žen může vedoucí pomáhat při přípravě soutěžního stroje na základně, ostatní materiál nesmí chystat. Každý
jiný zásah vedoucího družstva do přípravy základny nebo průběhu PÚ znamená diskvalifikaci družstva. Pouze vedoucí
družstva jedná s hlavním rozhodčím, delegátem soutěže nebo členy VR a to v jimi určeném prostoru. Může se informovat nebo
podat protest. Ostatní soutěžící toto právo nemají a takové jednání je považováno za hrubé porušení pravidel VC.

IX. PORUŠENÍ PRAVIDEL VC MHJ
Porušení pravidel VC a nesportovní chování soutěžících (vulgarismy) vedou k postihu družstva na jednotlivé soutěži. Za první
případ je družstvo napomenuto, při opakování následuje vyloučení ze soutěže rozhodnutím výkonné rady. Pokud se takové
jednání opakuje i na dalších soutěžích může být družstvo vyřazeno z celkového hodnocení VC.

X. PROTESTY
Protesty lze podat v časových limitech dle pravidel PS. Kauce určená pro podání protestu je 200 Kč a bude složena hlavnímu
rozhodčímu. Opakovaný protest řeší hlavní rozhodčí a výkonná rada.

XI. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
Družstva v evidenci VC obdrží za umístění v jednotlivých soutěžích body do celkového hodnocení VC MHJ okresu Přerov.
KATEGORIE
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo

Muži (bodů)
20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ženy (bodů)
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1

Na přidělení bodů družstvům v evidenci VC nemá vliv jejich skutečné umístění na jednotlivé soutěži, ale pořadí z přítomných
evidovaných družstev. Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené
umístění (následující pořadí se nepřiřazuje). Pro účely VC se vždy uvažuje umístění dané z nejlepšího dosaženého času družstva
i pokud pořadatel jednotlivé soutěže rozhodne o jiném způsobu určení pořadí (např. součet časů více útoků). Družstva vedená
v evidenci VC a umístěná na jednotlivé soutěži do 15. místa (ženy do 10. místa) pořadí, se musí zúčastnit závěrečného nástupu
prokazatelně alespoň jedním členem, jinak ztrácí body pro VC. Pořadí družstev se v tomto případě neposouvá. Po dohodě
s pořadatelem může v odůvodněných případech udělit výkonná rada na jednotlivé soutěži výjimku pro neúčast družstva na
závěrečném nástupu (např. zranění soutěžícího).
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XII. CELKOVÉ HODNOCENÍ VC MHJ OKRESU PŘEROV V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Průběžné hodnocení a pořadí VC vede OV MHJ Přerov na základě výsledkových listin jednotlivých soutěží.
Zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede zástupce OV MHJ Přerov ihned po skončení poslední soutěže. Do
celkového hodnocení jsou zahrnuta družstva evidovaná do VC MHJ. Do celkového hodnocení se družstvům započítávají body
ze všech soutěží a vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet
lepších umístění.

XIII. VÝKONNÁ RADA VC MHJ
Výkonná rada je nejvyšším výkonným orgánem na soutěžích zařazených do VC a je složena ze zástupců pořadatelů
jednotlivých soutěží. Výkonná rada předloží okresnímu výboru MHJ Přerov hodnocení jednotlivých soutěží v uplynulém
ročníku VC MHJ.
Práva VR:
Výkonná rada (přítomní zástupci pořadatelů soutěží) má právo kontroly soutěží dráhy, jejího vybavení, terčů, časomíry atd.
Zjištěné nedostatky řeší svolaná VR s delegátem a pořadatelem jednotlivé soutěže. VR má právo žádat jejich odstranění,
případně rozhodne o dalším postupu. Jsou-li zjištěny tak závažné nedostatky v organizaci soutěže, že nezajišťují její regulérnost
(nedodržení času zahájení, nevhodný terén popř. jiné závady odporující pravidlům), má VR právo navrhnout zúčastněným
družstvům anulovat soutěž před startem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí VC MHJ.
Pokud VR hlasuje a dojde k rovnosti hlasů, neplatí hlas pořadatele dané soutěže.
Delegát soutěže:
Výkonná rada jmenuje na každou soutěž delegáta na základě návrhu pořadatele jednotlivé soutěže. Delegát je povinen před
zahájením soutěže provést kontrolu stavu a rozměrů soutěžní dráhy, nádrže, základny, časomíry a terčů včetně jejich zajištění a
splnění všech podmínek pro pořádání soutěže, které jsou uvedeny v těchto pravidlech, za což je plně zodpovědný.
Delegát soutěže provede kontrolu startovací listiny a provede případné změny v ní.
Delegát soutěže provede kontrolu přítomných družstev mužů evidovaných do VC při nástupu na začátku soutěže, kontrolu
družstev žen 60 min. po začátku a kontrolu přítomných družstev na závěrečném nástupu.
Delegát soutěže zajistí vedení výsledkové listiny, po skončení soutěže zkontroluje její správnost, schválí přidělení bodů
družstvům v evidenci VC a podpisem potvrdí její platnost. Výsledkovou listinu předá na OV MHJ Přerov.
Pořadatelé soutěží oznámí jméno delegáta nejpozději 14 dnů před první soutěží dle termínové listiny výkonné radě
a OV MHJ Přerov, který povede jejich jmenný seznam.

XIV. CENY
Pořadatel jednotlivé soutěže zajistí finanční ocenění vítězných družstev v minimální výši 2000 Kč. Rozdělení těchto odměn je
ponecháno na pořadateli a bude uvedeno na pozvánce k soutěži. Pořadatel dále zajistí ceny upomínkového charakteru
(poháry, plakety, diplomy), minimálně do třetího místa v pořadí, případně další ocenění dle svých možností.
Ceny pro závěrečné vyhodnocení VC MHJ zajistí OV MHJ Přerov.

Rozdíly mezi pravidly VC MHJ a extraligy v PÚ
1. voda je během požárního útoku průběžně doplňována do nádrže (část III.)
2. savice se žádnou částí nesmí dotknout hladiny vody před našroubováním koše (část V. Koš)
3. možnost zapůjčení až dvou soutěžících - družstvo musí mít vždy nejméně 5 vlastních členů (část V. Zvláštní ustanovení)

Tato pravidla jsou platná pro rok 2018

Moravská hasičská jednota
okres Přerov
Šířava 25
750 00 Přerov
www. mhj-ovprerov.cz

-4-

